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I 

Resum del projecte 

Un dels temes més candents d’avui en dia i del qual depèn en gran manera el nostre futur com 

a espècie és el correcte tractament dels residus i preservació del medi natural. Hi ha 

innumerables proves que l’actual nivell de vida està generant un impacte global que amenaça 

d’acabar amb el clima i, bàsicament, amb la terra tal com la coneixem. Amb l’objectiu de reduir 

(i si és possible, eliminar) aquest impacte, s’estan generant molts projectes arreu del món que 

busquen reduir la contaminació, recuperar zones ambientals danyades, reciclar tota mena de 

residus, millorar l’eficiència energètica... 

Dins el marc del reciclatge i la recuperació de residus és necessari poder reutilitzar o valoritzar 

el residu utilitzant mètodes no contaminants així com econòmics per tal que el reciclatge sigui 

viable. En el cas de determinats residus, com és el cas dels residus electrònics, aconseguir 

aquestes condicions no està encara assolit. Els residus electrònics augmenten cada any i, amb 

ells, la necessitat d’un correcte tractament de reciclatge. 

És per això que en el grup de recerca BIOGAP de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 

Manresa s’estan investigant alternatives als actuals mètodes de reciclatge de residus 

electrònics. Concretament, es proposa un mètode biològic de baix cost i sense impacte 

ambiental que permeti recuperar els diversos elements metàl·lics de les plaques de circuit 

imprès (PCB) que contenen tots els residus electrònics. Donat que el projecte segueix en fase 

d’investigació i desenvolupament, actualment es treballa buscant la recuperació del coure, el 

principal component metàl·lic de les PCB. 

Per a aconseguir recuperar el coure de les plaques electròniques es proposa una planta de 

biolixiviació la qual consisteix en aprofitar l’activitat metabòlica de determinats microorganismes 

per a aconseguir extreure el coure del residu electrònic mitjançant una lixiviació. 

En el moment d’inici del present treball, el projecte mencionat anteriorment i anomenat 

“Valorització econòmica i sostenible de residus electrònics” ja ha demostrat el seu correcte 

funcionament en l’escala de laboratori i està constituït de diverses fases separades. El següent 

pas, i per tant, camí en el què se centra el present estudi, consisteix en la integració de les 

diferents fases per tal d’elaborar i construir una planta pilot i poder valorar així la viabilitat de la 

proposta a una escala més propera a la industrial. Amb la intenció d’assolir aquestes línies, es 

pretén caracteritzar les diferents etapes i elaborar un model que permeti conèixer 

matemàticament el procés i facilitar la seva unió.  
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Project summary 

One of the most important topics of today and in which largely depends our future as a species 

is the correct treatment of waste and preservation of the natural environment. There are 

countless proofs that the current life level is generating a global impact that threatens to end the 

climate and, basically, the earth as we know it. With the aim of reducing (and if possible, 

eliminating) this impact, many projects are appearing around the world that seek to reduce 

pollution, recover damaged environmental zones, recycle all types of waste, improve energy 

efficiency...  

Within the framework of recycling and recovery of waste it is necessary to be able to reuse or 

valorise the waste using non-polluting and economic methods so that recycling is viable. In the 

case of certain waste, such as electronic waste, obtaining these conditions is not yet achieved. 

Electronic waste increases every year and, with them, the need for a correct recycling 

treatment. 

For this reason, in the research group BIOGAP of the Escola Politècnica d’Enginyeria de 

Manresa, alternatives to the current methods of recycling of electronic waste are being 

investigated. Specifically, a biological method of low cost and no environmental impact is 

proposed, which allows the recovering of various metallic elements present in the printed circuit 

boards (PCB) that contain all electronic waste. Since the project is still in development phase, it 

is currently focused on the recovery of copper, the main metal component of PCBs. 

In order to recover the copper from the electronic circuit boards, a bioleaching plant is 

proposed. This plant takes advantage of the metabolic activity of certain microorganisms in 

order to extract the copper from electronic waste by leaching. 

At the time of the beginning of this work, the project mentioned above and called "Economic and 

sustainable valuation of electronic waste" has already shown its correct operation in the 

laboratory scale, in which is made up of several separate phases. The next step, and therefore 

the way in which the present study is focused, consists in the integration of the different phases 

in order to develop and build a pilot plant and be able to assess the viability of the proposal on a 

closer scale to the industrial one. With the intention of achieving those lines, it is intended to 

characterize the different stages and develop a mathematical model that allows understanding 

of the process and eases its union. 
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1. Introducció 

El desenvolupament tecnològic del món és una força que no s’atura. En molt poques dècades, 

el ritme de vida i el confort del qual gaudim ha augmentat de forma extraordinària. Un clar 

exemple d’aquest creixement imparable el trobem en la gran varietat d’aparells elèctrics i 

electrònics que actualment consumim i fa una generació ni existien. Més recentment, la 

revolució de la informàtica ens ha proporcionat ordinadors personals i mòbils intel·ligents per a 

cada persona, facilitant així la comunicació i connectant tot el món en una sola xarxa global. 

Per molts ha estat afirmat que estem vivint en l’era digital. Malauradament però, la creixent 

activitat digital deixa un residu molt real. 

El residu elèctric i electrònic (WEEE per les seves sigles en anglès “Waste Electrical and 

Electronic Equipment”) va suposar un total de 41.8 milions de tones durant l’any 2014 a escala 

mundial (Balde et al. 2017). Actualment, la correcta gestió d’aquest residu ja és un repte sense 

resoldre i, per si no n’hi hagués prou, és la tipologia de residu que més creix any rere any 

essent els principals productors d’aquest residu els països europeus, Estats Units i la Xina 

(Işıldar et al. 2019). 

La naturalesa d’aquest residu és altament contaminant a causa de la seva composició, la qual 

conté metalls pesants, retardants de flama, i diversos compostos policíclics. A més a més, 

sense un correcte tractament poden aparèixer altres substàncies perilloses com per exemple 

les dioxines. (Hadi et al. 2015). 

Una gestió incorrecta d’aquesta tipologia de residus suposa un perill alarmant pel medi ambient 

i, tot i els esforços fets per diferents col·lectius i òrgans legislatius, la majoria d’aquest residu no 

és tractat de forma correcta. Molts cops aquests residus acaben en abocadors normals o, per a 

no visibilitzar-los tant, són transportats a països en desenvolupament on acaben en grans 

abocadors. Una mostra de la incorrecta gestió la trobem en els enormes abocadors de residus 

electrònics que van apareixent en diferents localitzacions d’Àfrica (United Nations Environment 

Programme 2018). En la Figura 1 es pot veure un diagrama de flux molt esquemàtic on es 

mostren els principals fluxos de residus electrònics del món. A Europa, per exemple, s’estima 

que només s’està reciclant un 35% del residu generat anualment (Işıldar et al. 2019). Tal com 

defineixen les nacions unides en el seu programa mediambiental, la gestió dels WEEE és un 

dels grans reptes del segle XXI. 

 

Figura 1: Flux de residus electrònics a nivell mundial (Greanpeace, Basel action network). 
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Tot i la gran problemàtica que porten els residus electrònics, utilitzats intel·ligentment tenen un 

gran potencial. El residu electrònic és un residu complex amb molta quantitat de metalls. Cada 

aparell electrònic, i especialment els xips i components dels telèfons mòbils, conté una gran 

quantitat de metalls de tipologia molt variada: coure, or, plata, platí...  Aquests metalls hi són en 

forma d’aliatges molt diversos i la seva distribució dins les plaques electròniques és altament 

complexa. Alguns d’aquests metalls, essencialment el coure, poden suposar en certs casos 

més del 40% en pes del mateix residu, tal com s’exposa en capítols posteriors d’aquesta 

memòria. Altres metalls hi són presents en quantitats molt diminutes com és el cas de l’or o el 

platí però el fet de tenir tantíssima quantitat de residus electrònics planteja que la seva 

recuperació sigui també viable. Si mirem el residu des d’aquesta perspectiva, trobem que té un 

potencial molt gran com a matèria primera (Cossu i Williams 2015). 

Així doncs, estem davant un residu el qual hem d’eliminar i/o tractar per tal d’evitar catàstrofes 

mediambientals però que d’altra banda la seva alta composició metàl·lica el converteix en una 

potencial matèria primera de metalls com els esmentats anteriorment. L’objectiu es visualitza 

clarament: aprofitar el procés de reciclatge d’aquest residu per a obtenir metalls en forma de 

matèria primera. El repte actual és trobar un sistema de reciclatge eficient que permeti separar i 

recuperar aquests elements. 

1.1. Composició dels residus electrònics 

Es considera residu electrònic a una gran varietat de residus (pantalles, televisors, ordinadors, 

telèfons mòbils, reproductors de DVD...). Cada un d’aquests aparells electrònics té una 

composició diferent en termes de materials. Essencialment, estan formats d’una carcassa de 

plàstic que envolta els circuits interns tot i que també contenen altres elements altament 

diferenciables com per exemple les pantalles o les bateries. Donada la gran diferència entre 

aquests grups de components, per a poder realitzar un tractament correcte el primer pas és 

desmuntar el residu i separar-lo en parts (carcassa, circuits, bateries...). Caldrà llavors realitzar 

un tractament específic per a cada un d’aquests components. 

Un dels components més problemàtics en el moment del reciclatge i en el qual es centrarà 

aquest treball són els circuits electrònics. Aquests estan actualment en forma de plaques de 

circuit imprès (PCB). En la PCB hi ha les connexions electròniques i xips que fan funcionar 

l’aparell. S’anomenen d’aquesta manera perquè les connexions de materials conductors 

s’imprimeixen sobre una superfície no conductora. 

Una PCB és una barreja de paper fenòlic, resines epòxids, fibra de vidre i múltiples tipus de 

metalls. La seva estructura bàsica està formada de capes de Cu-clad (una làmina interna 

d’alumini recoberta de coure) intercalades amb zones de fibra de vidre reforçades amb resina 

epòxid (Kaya 2016). Les soldadures dins la placa solen estar fetes amb estany. El coure 

normalment és recobert d’una capa composta d’estany i plom. Els contactes es poden banyar 

amb compostos com níquel o or per a millorar la seva connectivitat. D’altra banda, dins de cada 

xip hi poden haver diferents elements, entre els quals terres rares, que s’utilitzen per a fins molt 

específics (Galera 2018). En la Figura 2 es pot veure un petit esquema de la complexitat de les 

PCB. 
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Figura 2: Estructura d'una PCB. Font: pcbcart. Disponible a https://www.pcbcart.com/article/content/PCB-
introduction.html. 

En termes de composició, cada PCB  presenta un percentatge diferent de cada component 

donat que cada PCB ha estat dissenyada amb un circuit imprès diferent. Aquest fet fa que les 

PCB siguin un residu molt heterogeni i difícil de caracteritzar. Així i tot, en estudis previs s’ha 

intentat comptabilitzar la quantitat de cada element que forma part d’una PCB. En general, es 

diu que una PCB conté un 40% de components metàl·lics, un 30% de ceràmics i un 30% de 

plàstics. Cada un d’aquests tres grups té també uns certs components principals tal com es pot 

veure en la Taula 1. En menor quantitat també s’hi poden trobar altres elements com el tàntal, 

gal·li, mercuri, cadmi o zinc.  

Taula 1: Composició mitjana de les PCB. (Kaya 2016). 

Metalls 

(40%) 
% 

Ceràmics 

(30%) 
% 

Plàstics 

(30%) 
% 

Cu 6-27 % 𝑺𝒊𝑶𝟐 15-30 PE 10-16 

Fe 1.2-8.0 % 𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑 6.0-9.4 PP 4.8 

Al 2.0-7.2 % 
Derivats 

d’alcalinoterris 
6.0 PS 4.8 

Sn 1.0-5.6 % Titanats-micas 3.0 Epòxid 4.8 

Pb 1.0-4.2 %   PVC 2.4 

Ni 0.3-5.4 %   PTPE 2.4 

Zn 0.2-2.2 %   Niló 0.9 

Sb 0.1-0.4 %     

Au (ppm) 250-5000     

Ag (ppm) 110-4500     

Pd (ppm) 50-4000     

Pt (ppm) 5-30     

Co (ppm) 1-4000     
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1.2. Tècniques de tractament de PCB 

Tal com s’ha introduït en l’apartat anterior, la primera fase del tractament de residus electrònics 

ha de ser el desmuntatge. En aquesta fase s’ha de desmuntar el residu electrònic i extreure els 

seus components. Cada component es reciclarà per separat donat que, per exemple, les 

bateries s’han de tractar de forma molt específica. D’aquesta fase el que es vol extreure són les 

PCB per a poder començar el tractament. 

Donada la gran varietat entre diferents PCB i la seva intricada estructura, la segona fase 

consisteix en un tractament mecànic de separació. En aquesta fase les PCB es trituren per a 

obtenir un residu de mida més petita i més homogeni. En el procés de triturat, queden alguns 

trossos amb bastant contingut metàl·lic mentre que alguns són només plàstic sense gairebé 

metalls, als primers els anomenem fracció metàl·lica i als segons fracció no metàl·lica. A 

continuació venen una sèrie de tractaments l’objectiu del qual és separar ambdues fraccions. 

Aquests tractaments poden anar des d’una separació per densitat o mida de partícula fins a 

utilitzar les propietats magnètiques dels diversos elements amb tècniques com la separació de 

Corona (Reuter 2013) (Rosell 2018).  

Un cop tenim la fracció metàl·lica, hi ha tres grans tècniques de reciclatge basades en les 

tècniques clàssiques de la metal·lúrgia: 

a) Processos pirometal·lúrgies.  

Un procés pirometal·lúrgic consisteix en escalfar el conjunt de fracció metàl·lica en 

grans forns fins a la seva temperatura de fusió. D’aquesta manera, els trossos de 

plàstic són els que primer s’eliminaran mentre que la fracció metàl·lica romandrà. 

Mitjançant aquest tipus de reciclatge és fàcil obtenir un mineral metàl·lic però difícil 

d’obtenir una separació metall per metall. Per a realitzar un procés més específic, la 

temperatura del forn va augmentant progressivament aturant-se al punt de fusió de 

cada un dels diferents metalls presents en la mescla. D’aquesta forma els metalls es 

poden extreure un a un. Així i tot, aquest mètode presenta diversos problemes com la 

generació d’escòries,  o la dificultat de separar diversos metalls (Cui i Zhang 2008). 

A més a més, aquest procés selectiu requereix temperatures superiors a 1000 ºC, 

motiu pel qual el cost econòmic és molt elevat. D’altra banda, un procés no selectiu on 

només s’eliminés el plàstic no soluciona el problema de fons, ja que queda un residu 

totalment metàl·lic però de difícil utilització. 

b) Processos hidrometal·lúrgics. 

Aquest procés es basa en digerir el residu mitjançant diferents àcids per a obtenir els 

diversos metalls en dissolució. És un procés més econòmicament viable (tot i que hi ha 

una important despesa en reactius) i permet una posterior separació més selectiva de 

metalls. Així i tot, en el procés es generen uns fangs que s’han de tractar 

adequadament per a no suposar un greuge mediambiental. D’altra banda, la cinètica 

del procés és lenta i requereix molt àcid. Es pot millorar la velocitat d’extracció  i reduir 

el consum d’àcid mitjançant corrents elèctrics però s’augmenta molt el consum 

energètic (Kaya 2016). 

c) Processos de biolixiviació. 

Una alternativa a la lixiviació àcida presentada en la hidrometal·lúrgia consisteix en la 

utilització de microorganismes per extreure els diferents metalls. 
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Els processos biotecnològics presenten diversos avantatges respecta els mètodes 

convencionals: no requereixen gaire consum energètic ni de reactius i no generen 

residus mediambientals perillosos. Per aquest motiu, la biolixiviació és un procés cada 

cop més utilitzat en metal·lúrgia i, ara també, per al tractament de residus. 

 

1.3. Biolixiviació com a tècnica de tractament de PCB 

L’origen de l’ús dels microorganismes com a extractors de metalls prové de la indústria 

metal·lúrgica. Allà, es va considerar l’ús de la biotecnologia com a alternativa als mètodes 

pirometal·lúrgics i hidrometal·lúrgics convencionals, ja que prometia reduir els costos i ser més 

mediambientalment responsable. Des de la seva aparició, a poc a poc s’ha anat expandint el 

seu ús i se n’han elogiat els seus avantatges, tot i que molt sovint es conclou que la tècnica és 

encara innovadora i requereix de més estudis i, especialment, optimització (Bobadilla-Fazzini et 

al. 2016). En concret, la tècnica s’ha popularitzat en el tractament de minerals amb baix 

percentatge de metalls gràcies al seu baix cost on les tècniques convencionals no eren viables 

(Wong, Tyagi i Pandey 2016). 

En l’àmbit dels residus electrònics, la seva evolució és semblant. Un cop la generació de 

residus electrònics va esdevenir una gran problemàtica van aparèixer les tècniques 

convencionals de la metal·lúrgia com a processos de reciclatge. Poc després, la biolixiviació va 

aparèixer com a alternativa i la recerca ha continuat fins que actualment, a escala de laboratori, 

ja s’estan obtenint bons resultats. En la Taula 2 es poden veure resultats obtinguts per diferents 

investigadors. 

Com es pot comprovar en Taula 2, la major part de la recerca va encaminada a recuperar el 

coure, element present en major quantitat, o determinats elements valuosos com l’or. Així i tot, 

l’ús de microorganismes en la recuperació de residus té encara diverses problemàtiques com 

són la toxicitat de diversos metalls per al creixement dels microorganismes, possibles reaccions 

secundàries i les dificultats derivades de l’escalat (Valix 2017). 
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Metalls 

recuperats 
Microorganisme utilitzat Recuperació (%) pH 

Temperatura 

(ºC) 

Duració del 

experiment 
Referències 

Cu, Pb Aspergilus niger 68.3; 27,9 5.6 30 42 dies (Kolenčík et al. 2013) 

Cu, Ni, Al, Sn Aspergilus niger 0.69; 0.26; 0.08; 0.388 5.5 30 72 h (Jadhav i Hocheng 2015) 

Cu, Zn, Al Acidithiobacillus ferrooxidans 96.8; 83.8; 75.4 2.25 30 72 h (Yang et al. 2014) 

Au Chromobacterium violaceum 22.5 9.5 30 20-24 dies (Natarajan i Ting 2014) 

Au 
C.violaceum, Pseudomonas 

fluorescents i P. plecoglossicida 
68.5 7.2 30 7 dies (Brandl et al. 2008) 

Cu Acidithiobacillus ferrooxidans 98 <1.0 30 14 dies (Hong i Valix 2014) 

Cu Acidithiobacillus ferrooxidans 99.5 2.5 37 19 dies (Chenglong et al. 2010) 

Cu Aci. ferrooxidans i Ac. thiooxidans 97.45 >2.5 37 24 h (Chenglong et al. 2010) 

Cu, Ni Acidithiobacillus sp. i Leptospirillum sp. 100; 100 1.5 25 42 dies (Vestola et al. 2010) 

Cu, Al, Zn Cultiu mix de bactèries acidòfiles 96.8; 88.2; 91.6 2.0 30 98 h (Zhu et al. 2011) 

Au Chromobacterium violaceum 11 11.0 30 8 dies (Tran et al. 2011) 

Cu, Au, Zn, Fe, Ag 
Chromobacterium violaceum, P. 

fluorescents i P.aeruginosa 
83; 73; 49; 13; 8 7.2 30 7 dies (Pradhan i Kumar 2012) 

Au, Cu Chromobacterium violaceum 11.31; 24.6 8-11 30 8 dies (Chi et al. 2011) 

Pb, Cu, Ni, Cr Cultiu mix de bactèries sulfurooxidants 48; 93; 48.5; 53 6-8 37 14 dies (Karwowska et al. 2014) 

Ni, Cu 
Acidianus brierleyi, A. manzaensis, M. 

sedula i S. metalicus 
83.7; 81.4 1.5 65 16 dies (Li et al. 2014) 

Zn, Al, Cu, Ni 
Sulfobacilus thermosulfidooxidans i 

Thermoplasma acidophilim 
80; 64; 86; 74 3.4 45 27 dies (Ilyas i Lee 2014) 

Cu, Au 
A.thiooxidans, A.ferrivorans, P. 

fluorescens i P. putida 
98.4; 44.0 

1.0-1.6 i 

7.3-8.6 
23 2-7 dies (Işıldar et al. 2016) 

Taula 2: Utilització de la biolixiviació en la recuperació de residus (Kumar Awasthi i Li 2017). 
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Dins els processos de biolixiviació podem distingir entre els processos directes, aquells en els 

quals els microorganismes intervenen en l’extracció del metall mitjançant contacte directe, és a 

dir, s’alimenten del metall o els processos indirectes en els quals s’aprofiten els 

microorganismes per a generar un metabòlit determinat el qual servirà com a agent extractor  

en la lixiviació. Cal tenir en compte que una biolixiviació directe és més selectiva, només extreu 

el metall del qual el microorganisme s’alimenta. Per contra, un agent lixiviant pot no ser tan 

selectiu i extreure a la vegada diversos metalls. 

Al treballar per a la recuperació del coure, el més comú és utilitzar un mecanisme de 

biolixiviació indirecte, és a dir, aprofitar l’activitat dels microorganismes per a produir un 

metabòlit que serveixi d’agent extractor. Dins de la biolixiviació indirecta podem diferenciar si el 

procés es duu a terme en una o dues etapes: una etapa implica tenir un bioreactor on es duu a 

terme simultàniament el creixement dels microorganismes, la producció del metabòlit extractor i 

l’extracció del coure. És a dir, dins el bioreactor hi ha tant els microorganismes com el residu. 

En canvi, en la configuració en dues etapes tenim per una banda el bioreactor que produeix 

l’agent extractor i, en un recipient separat els residus els quals es posen en contacte amb 

l’agent extractor. Dins els processos en dues etapes és comú que la segona etapa sigui una 

columna gràcies al baix cost operacional que comporten i la seva senzillesa (un cop ja ha estat 

dissenyada). 

Quan van començar les primeres proves amb la biolixiviació, de seguida es va plantejar la 

biolixiviació indirecta en una etapa per a veure si era possible la recuperació dels metalls, donat 

que un residu és molt diferent del mineral natural. Actualment, la majoria d’autors continuen 

treballant amb aquesta configuració encara que varis ja opinen que una configuració en dues 

etapes proporciona més beneficis a l’hora de realitzar l’escalat a la fase industrial  i redueix la 

problemàtica de la toxicitat dels metalls donat que aquests s’extreuen en un altre lloc (Valix 

2017).  

1.3.1. Microorganismes utilitzats en la biolixiviació de residus electrònics 

S’han provat espècies molt diverses de microorganismes per a la biolixiviació de residus 

electrònics tot i que, tal com veurem al final d’aquest capítol, certes espècies han obtingut 

millors resultats que altres i són actualment les més utilitzades. Es poden classificar les 

espècies utilitzades en quatre grups: mesòfils oxidants del ferro o sofre, termòfils oxidants del 

ferro o sofre, fongs heteròtrofs i bacteris cianogènics. (Valix 2017). 

A) Mesòfils Ferro/sulfuro-oxidants 

Els bacteris oxidants del sofre o del ferro són un grup de bacteris aerobis i quimoautòtrofs els 

quals obtenen l’energia a partir de l’oxidació del sofre o del ferro tal com es pot veure en les 

equacions (1) i (2) . Al ser mesòfils, viuen en un rang de temperatures d’entre 25 i 40ºC. Dins 

aquest grup han estat molt utilitzats els bacteris de les espècies Acidithiobacillus ferrooxidans, 

Acidithiobacillus thiooxidans i Leptospirillum ferrooxidans. D’aquestes tres espècies, els Ac. 

ferrooxidans són els únics capaços d’obtenir energia tant del sofre com del ferro, tot i que en 

presència d’ambdós substrats prefereixen el ferro. Aquests bacteris viuen a condicions de pH 

molt baixes, essent el llindar òptim entre 1.5-3.5  (Nemati et al. 1998a) a més de suportar unes 

concentracions elevades d’elements metàl·lics. 

 



Ramon Miquel Estudi i modelització d’un procés de valorització de residus 
electrònics mitjançant tècniques de biolixiviació. 

 

 
8 

2𝑆0 + 3𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 2𝑆𝑂4
2− + 4𝐻+ (1) 

 

4𝐹𝑒2+ + 𝑂2 + 4𝐻+ → 4𝐹𝑒3+ + 2𝐻2𝑂 (2) 

 

Tant l’àcid sulfúric com el Fe
3+ 

poden ser utilitzats com a agents extractors en la lixiviació de 

metalls. Tot i que en un inici es treballava amb cultius purs de les diferents espècies, és comú 

el fet de treballar amb poblacions de les tres espècies barrejades. Es tracta del conjunt de 

microorganismes més utilitzat per a la biolixiviació de residus electrònics. 

B) Termòfils Ferro/sulfuro-oxidants 

Igual que en el cas anterior, parlem de bacteris que obtenen la seva energia a partir de 

l’oxidació del ferro o del sofre. Dins aquest grup classifiquem els bacteris moderadament 

termòfils així com els termòfils extrems. Es tracta dels bacteris que viuen a temperatures 

d’entre 50 i 80 ºC. Dins aquesta categoria destaquen els Sulfobacillus thermosulfidooxidans, 

Sulfobacillus acidophilus, i els Thermoplasma acidophilum com a termòfils moderats i els 

Sulfolobus acidocaldarius, Sulfolobus solfataricus, Sulfolobus brierley i Sulfolobus ambioalous 

com a termòfils extrems.  

Les altes temperatures afavoreixen una cinètica més ràpida en comparació amb els mesòfils  

motiu per el qual els suposa un avantatge pel que fa a producció d’agent extractor. D’altra 

banda però, es requereix una quantitat d’energia considerable per a mantenir les seves 

condicions òptimes. Donat que les tècniques de biolixiviació s’han obert pas gràcies a ser més 

econòmiques, aquest fet ha limitat l’ús d’aquest tipus de bacteris.  

C) Fongs heteròtrofs 

En aquest cas parlem de fongs quimioheteròtrofs que s’alimenten a base de carboni orgànic. El 

seu metabòlit extractor és un àcid orgànic. Dins aquesta rama s’ha treballat amb les espècies 

Aspergillus niger, Penicillium simplicissimum, i Penicillium chrysogenum tot i que la més 

utilitzada ha estat el A. niger el qual produeix àcid cítric. Com a principal avantatge presenta 

una gran facilitat de maneig, pot ser alimentat amb gran varietat de fons de carboni i té una 

ràtio de producció elevada en comparació amb altres fongs. 

Així i tot, la necessitat d’una font de carboni orgànica que no pot ser obtinguda dels mateixos 

residus electrònics limita la seva aplicació a escala industrial, ja que implica un augment dels 

costos de producció. A més a més, segons aporten les dades experimentals, la recuperació 

dels metalls és millor amb bacteris que amb fongs (Brandl, Bosshard i Wegmann 1999). 

d) Bacteris cianogènics 

La utilització de l’ió cianur és molt comuna en processos metal·lúrgics de recuperació de 

metalls preciosos, especialment l’or. El cianur forma un complex amb molts metalls preciosos 

que presenta una bona solubilitat i facilitat en la seva separació. Per aquest motiu ha estat 

àmpliament utilitzat en metal·lúrgia tot i la seva gran problemàtica: és un compost altament 

tòxic. 

Seguint la línia metal·lúrgica, s’ha plantejat l’ús de bacteris com Chromobacterium violaceum, 

Pseudomonas fluorescens o Bacillus megaterium les quals produeixen hidrogen cianur que pot 
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ser utilitzat com a agent extractor. Tot i així, el factor de la toxicitat descarta usualment aquest 

tipus de microorganismes ja que el que es busca en els processos biotecnològics és que siguin 

respectuosos amb el medi ambient. 

Així doncs, dels quatre grups de microorganismes els més utilitzats són els mesòfils oxidants 

del sofre o del ferro. Dins d’aquesta categoria, en destaca  el Ac. ferrooxidans com al 

microorganisme més utilitzat gràcies a la seva resistència als metalls i als ratis de producció de 

Fe
3+

. 

 

  



Ramon Miquel Estudi i modelització d’un procés de valorització de residus 
electrònics mitjançant tècniques de biolixiviació. 

 

 
10 

2. Marc del projecte d’investigació 

Un dels grups de recerca que actualment està investigant la viabilitat del reciclatge de residus 

electrònics mitjançant un procés de biolixiviació és el grup BIOGAP, un grup especialitzat en 

tècniques biològiques d’enginyeria ambiental ubicat a l’EPSEM. Dins aquest grup, s’està duent 

a terme el projecte “Valorització econòmica i sostenible dels residus electrònics” l’objectiu final 

del qual és portar la tècnica a escala industrial. 

El projecte Valorització econòmica i sostenible dels residus electrònics va ser iniciat fa quatre 

anys com a treball final de màster de l’Eva Benzal i coordinat pel Dr. Antoni David Dorado. 

Anteriorment, el grup d’investigació i la mateixa Eva ja havien estat treballant en la biolixiviació 

del coure de les calcopirites en l’àmbit de la biometal·lúrgia. Fa quatre anys es va decidir 

reenfocar el projecte cap al sector dels residus adaptant les tècniques utilitzades en la 

biolixiviació del coure per a poder realitzar una biolixiviació de les PCB. Donat que la idea va 

encaixar bé, el projecte va continuar i l’Eva va començar a realitzar una tesi doctoral sobre el 

mateix, la qual es preveu que sigui publicada a finals del present any. 

El projecte ha aconseguit finançament a través dels ajuts del Programa Indústria del 

Coneixement de la Generalitat de Catalunya amb fons europeus de desenvolupament. Fa dos 

anys es va atorgar la fase “llavor”, un ajut per a testejar la tècnica i comprovar el seu correcte 

funcionament a escala de laboratori. Donat que el projecte s’ha desenvolupat correctament dins 

el laboratori, per aquest 2019 ha estat sol·licitada i concedida la segona fase del projecte, la 

fase “producte”. Dins d’aquesta fase es preveu la construcció d’una planta pilot que simuli el 

funcionament d’una planta real de tractament biològic de residus electrònics. 

Paral·lelament als ajuts, s’ha sol·licitat i ha estat concedida la patent P201830406 per a protegir 

la propietat intel·lectual de la idea i el procés tal com ha estat dissenyat. Aquesta patent té 

vigència nacional. Recentment s’ha sol·licitat la patent a escala europea. 

El present treball es desenvolupa com una continuació del projecte “Valorització econòmica i 

sostenible dels residus electrònics” agafant de punt de partida l’estat actual del projecte. Donat 

que el projecte consta ja d’una trajectòria, s’intentarà repassar els punts més importants del 

mateix fins a l’actualitat  així com altres línies d’investigació que s’estan seguint paral·lelament 

a l’elaboració d’aquest treball. 

2.1. Estructura de la planta de biolixiviació 

Tal com s’ha vist en la introducció, un procés de biolixiviació per als residus electrònics 

consisteix en utilitzar uns microorganismes amb la finalitat d’extreure un o diversos components 

del mateix per al seu posterior reciclatge. En aquest projecte s’utilitza la tècnica de biolixiviació 

indirecta i, de forma alternativa a la gran majoria d’investigació actual, en dues fases (l’agent 

extractor es genera en un lloc diferent d’on es produeix la lixiviació). S’utilitza el Fe
3+

 com a 

agent extractor i els Acidithiobacillus ferrooxidans per a generar aquest extractor a partir de 

Fe
2+

. Posteriorment, el Fe
3+

 es posa en contacte amb les PCB en una columna, on té lloc la 

lixiviació. L’objectiu principal de la lixiviació és l’extracció del coure. S’ha seleccionat aquest 

element per ser el que hi és en major abundància en les plaques electròniques, tot i que en un 

futur el projecte també vol recuperar altres metalls. 

Aquestes dues fases són només la base del projecte. Per a poder crear una planta es 

requereixen de més fases. Així, s’ha  plantejat dividir el procés en quatre unitats que permeten 
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el seu estudi i optimització de forma separada. Aquestes quatre fases són: el bioreactor, la 

sedimentació, la columna de lixiviació i la cementació. 

L’esquema general del procés comença amb una primera etapa del bioreactor. En el bioreactor 

s’introdueix Fe
2+ 

i les condicions òptimes per al cultiu de microorganismes. En aquesta fase, els 

Ac. ferrooxidans oxiden el Fe
2+

 a Fe
3+

 com a part del seu metabolisme. Una part del líquid del 

bioreactor es retira i s’envia a la segona fase: la sedimentació. En la sedimentació la solució 

obtinguda del bioreactor es deixa reposar per tal que els microorganismes i possibles 

precipitats de ferro sedimentin per gravetat. Els fangs obtinguts en la sedimentació es 

recirculen al bioreactor amb l’objectiu d’augmentar la concentració de microorganismes mentre 

que el sobrenedant, principalment una solució de Fe
3+

, s’envia a la tercera etapa: la columna de 

biolixiviació. És en aquesta tercera etapa on entren en joc les plaques electròniques. En ella, la 

solució de Fe
3+

 cau sobre un llit de PCB on mitjançant una reacció química d’oxidació-reducció 

el coure s’oxida de Cu
0
 a Cu

2+ 
mentre el ferro es redueix altra vegada a Fe

2+
. Aquest fenomen 

fa que el coure s’extregui de la PCB passant d’estat sòlid a la solució, la qual a partir d’ara 

anomenarem lixiviat. El lixiviat s’envia cap a la cementació, l’última fase del procés. En aquesta 

última fase, s’introdueixen encenalls de Fe
0
(s) per tal que redueixin el coure altre cop a Cu

0
 i el 

transformin de nou en estat sòlid per tal de ser extret de forma senzilla mentre que els 

encenalls s’incorporen en la solució en forma de Fe
2+

. Així, s’aconsegueix recuperar pols de 

coure sòlid i generar a la vegada Fe
2+

 que servirà d’aliment per al bioreactor de la primera fase. 

L’objectiu és crear un procés circular que no generi residus. Un esquema del procés es pot 

veure en la Figura 3. 

Seguidament es tractaran les fases una per una. 
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Figura 3: Etapes del procés de biolixiviació. Autoria: Eva Benzal. 
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2.1.1. Bioreactor 

El bioreactor, tal com el seu nom indica, és la fase on els microorganismes tenen més 

importància. En aquesta fase el Fe
2+ 

és oxidat a  Fe
3+

,
 
el qual servirà d’agent extractor durant la 

lixiviació. El fet d’utilitzar un procés biològic per a la generació del líquid extractor implica una 

reducció de costos i una disminució de l’ús de reactius molt important respecte els mètodes 

tradicionals. A més, brinda l’oportunitat de realitzar un procés circular on el líquid extractor, un 

cop usat, pot ser regenerat altra vegada pel mateix bioreactor i utilitzat novament tal com es 

veu en la Figura 3. 

Tal com s’ha mencionat en la introducció, l’oxidació del ferro per part dels Ac. Ferrooxidans 

forma part del seu metabolisme usual. Aquests microorganismes obtenen l’energia de l’oxidació 

del ferro, utilitzant l’oxigen com a acceptor d’electrons tal com s’ha mostrat anteriorment en 

l’equació (2). Es pot dir que per ells el Fe
3+ 

és com per a nosaltres el CO2: un subproducte de la 

respiració. D’altra banda, per ells el CO2 és la seva font de carboni; la substància que els aporta 

el carboni necessari per construir les diferents estructures cel·lulars. Aquestes dues 

necessitats, d‘oxigen i de diòxid de carboni, fan necessària una aeració del bioreactor. 

4𝐹𝑒2+ + 𝑂2 + 4𝐻+ → 4𝐹𝑒3+ + 2𝐻2𝑂 (2) 

 

Les condicions en les quals opera el bioreactor no són estèrils per tal de facilitar l’operació del 

bioreactor. En aquest sentit pot ser que els  Ac. Ferrooxidans  no siguin l’única espècie present, 

tot i que si aquest fos el cas, facilitaria la caracterització del sistema. El que es vol afavorir és 

tenir un cultiu de microorganismes els quals siguin capaços d’oxidar el ferro, independentment 

de quins siguin aquests. El fet de no treballar amb una espècie pura disminueix els costos 

d’operació i evita certs problemes de contaminació per altres espècies. Per a fer això, 

simplement s’ha inoculat el reactor amb una soca d’Ac. Ferrooxidans i s’ha deixat que les 

condicions del bioreactor determinin les espècies que són capaces de viure-hi i les que no. 

Unes condicions que en aquest cas són molt agressives, amb un pH molt baix i un únic substrat 

el qual és el Fe
2+

.  

Tot i que els Ac. Ferrooxidans poden no ser l’única espècie present en el bioreactor, si que en 

són la principal i per tant el reactor ha d’operar a unes condicions tals que permetin als Ac. 

Ferrooxidans dur a terme la seva activitat metabòlica normal. És important que tinguin unes 

condicions de temperatura, pH, aeració i subministrament de substrat optimes. Aquestes 

condicions són: una temperatura de 30ºC, un pH d’aproximadament 1.75, una bona aeració i 

una bona agitació. L’alimentació es realitza amb un medi conegut com a 6K. En l’apartat de 

materials i mètodes s’explica com aconseguir aquestes condicions. 

Cal tenir en compte que la funció del bioreactor és proporcionar un agent extractor que serveixi 

per a extreure els metalls de les PCB. Per a fer això cal garantir que es produeixi una quantitat i 

una concentració de Fe
3+ 

suficient perquè el procés de lixiviació pugui funcionar en les millors 

condicions possibles. Actualment s’està obtenint periòdicament un producte amb una 

concentració lleugerament inferior als 6000 
𝑚𝑔

𝐿
 de Fe

3+
. Aquesta concentració ja permet una 

bona velocitat de lixiviació en les etapes posteriors. 

Precisament aquest fet és el que condiciona la capacitat de producció del bioreactor, la qual va 

lligada directament a la velocitat d’oxidació del ferro dels Ac. Ferrooxidans. Per a poder obtenir 
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un cabal de lixiviant suficient i amb una bona concentració cal un bioreactor més gran (en 

volum) que la columna per a compensar la diferència de velocitats entre una fase i una altra. 

Tal com s’ha vist en la Figura 3 els temps necessaris d’una fase i l’altra són altament diferents. 

Aquest és un dels motius pels quals es planteja un procés on l’activitat biològica i l’extracció 

dels metalls estiguin en fases separades, tot i que com veurem no és l’únic. El fet de separar-

ho permet una millor optimització de cada fase. 

2.1.2. Sedimentador 

 El punt de partida d’aquesta fase és el líquid procedent del bioreactor. Aquest líquid conté 

majoritàriament Fe
3+

, una mica de Fe
2+ 

que pot no haver estat oxidat, petites concentracions de 

les sals utilitzades com a medi i una alta concentració de microorganismes. 

Si aquest líquid es dirigís directament a la lixiviació, hi hauria el risc de rentar el reactor. Es 

coneix com a fenomen de rentat quan la quantitat de biomassa que surt del reactor és més 

elevada que la velocitat de creixement dels microorganismes. Aquest fet provoca que a la llarga 

el reactor és quedi sense biomassa, ja que aquesta sortirà a un ritme més ràpid del que es 

genera. Perquè no es produeixi un rentat, és necessari treballar amb cabals molt petits, el que 

implica una disminució de la producció. Una altra solució consisteix a evitar que tanta biomassa 

surti amb el líquid: aquesta és la funció d’un sedimentador. 

En el sedimentador, el líquid procedent del bioreactor es deixa reposar i, per gravetat, les 

partícules més pesants (biomassa i precipitats de ferro) tendeixen a caure cap al fons. 

D’aquesta manera, del sedimentador en poden sortir dos corrents diferents: El corrent superior 

o sobrenedant, el qual és un corrent amb baixa concentració de biomassa i el corrent inferior o 

fangs; un corrent més espès amb una alta concentració de biomassa. 

El sobrenedant anirà cap a la columna de lixiviació mentre que els fangs és recircularan altre 

cop cap al bioreactor. D’aquesta manera s’aconsegueix mantenir més concentració de 

biomassa dins el bioreactor. Dins d’aquesta fase, un dels paràmetres claus és el temps 

necessari perquè la biomassa sedimenti.  

Donades les característiques actuals d’escala de laboratori, el sedimentador en el moment 

d’iniciar el treball és un recipient de laboratori on s’introdueixen 300 mL de líquid i es deixa 

reposar durant 2-3 h. Un cop acabada la sedimentació, els 200 mL de la part superior 

constitueixen el sobrenedant i els 100 ml de la part inferior els fangs. 

Es disposa ja d’un sedimentador cònic per a quan el bioreactor funcioni en continu i quan 

aquest es comenci a utilitzar caldrà caracteritzar el temps de sedimentació necessari en aquest 

nou sedimentador així com la concentració de biomassa en cada un dels cabals. 

2.1.3. Columna de lixiviació 

La fase de lixiviació és la fase en la qual es recuperen els metalls de l’interior de les PCB. En 

ella, el líquid lixiviant procedent de la sedimentació es posa en contacte amb el residu 

electrònic i, mitjançant la reacció exposada en l’equació (3), el Fe
3+

 present en el lixiviant 

aconsegueix extreure el coure. 
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2𝐹𝑒(𝑎𝑞)
3+ + 𝐶𝑢(𝑠)

0 → 2𝐹𝑒(𝑎𝑞)
2+ + 𝐶𝑢(𝑎𝑞)

2+  (3) 

 

Es tracta d’una reacció que ocorre a causa dels potencials elèctrics. Els potencials elèctrics de 

reducció en condicions estàndard del coure i el ferro són, respectivament: ∆𝑉 𝐹𝑒3+ → 𝐹𝑒2+ =

 0.77𝑉 i ∆𝑉 𝐶𝑢2+ → 𝐶𝑢0 =  0.34𝑉. 

Pel càlcul del potencial d’una reacció s’agafa el potencial de reducció de l’espècie que es 

redueix menys el potencial de reducció de l’espècie que s’oxida. Així, en el cas de l’equació (3) 

on el ferro es redueix i el coure s’oxida s’obté un potencial net de: 0.77-0.34=0.43V. Com que el 

potencial resultant és positiu ens indica que es tracta d’una reacció amb energia de Gibbs 

negativa i, per tant, espontània. 

El fet que es tracti d’una reacció redox fa que tots els metalls presents en la PCB els quals 

originin un potencial de reacció amb el Fe
3+

 positiu, també lixiviïn d’igual forma que ho fa el 

coure, fins i tot alguns amb més facilitat en cas que tinguin un potencial de reducció inferior al 

del coure. Ens trobem per tant davant d’una reacció no selectiva que extraurà de la PCB un 

gran nombre de metalls, no només el coure. Experimentalment s’ha trobat en el lixiviat 

presència d’alumini i níquel entre altres. 

Per a càlculs més acurats a nivells de potencial cal tenir en compte que s’hauria d’utilitzar 

l’equació de Nernst, ja que les condicions de treball s’allunyen de les condicions estàndard, 

especialment en el que les concentracions dels reactius i productes es refereix, les quals estan 

lluny d’1 
𝑚𝑜𝑙

𝐿
. Així i tot, l’aproximació a potencials estàndard serveix per a veure que no és una 

reacció selectiva i que s’extrauran altres metalls a part del coure, un fet que no té per què ser 

problemàtic, ja que l’objectiu final del projecte és recuperar selectivament cada un dels metalls 

continguts en les PCB. Així i tot, aquesta reacció no selectiva afegeix complexitat a la mescla 

resultant i incorpora certs metalls que poden originar toxicitat als microorganismes presents en 

el bioreactor  si no són extrets prèviament. Aquest és un altre dels motius pels quals s’aposta 

per un procés que separi la fase d’oxidació biològica de l’extracció de metalls.  

L’extracció dels metalls de la PCB és un procés de superfície, fet que vol dir que el líquid ha de 

tocar la superfície de la PCB perquè la reacció comenci. Perquè hi hagi una bona extracció i 

aquesta sigui ràpida cal garantir un bon contacte entre la fase líquida i la sòlida. Aquest és un 

dels motius pels quals les PCB entraran en la lixiviació triturades a una mida de partícula petita; 

per a garantir un bon contacte. 

Amb la intenció d’oferir un bon contacte, hom podria pensar en utilitzar un tanc agitat com a 

recipient per a la lixiviació i, certament, el contacte milloraria. Malauradament però, en l’àmbit 

industrial de gestió de residus, un tanc agitat de grans dimensions implicaria una despesa en 

agitació molt elevada i seria molt poc pràctic d’operar. És per aquest motiu que s’opta per 

utilitzar una configuració en columna, molt més pràctica i altament utilitzada en enginyeria 

química. 

En la distribució en columna, el líquid lixiviant és ruixat sobre un llit de PCB. Per a millorar el 

contacte sòlid-líquid s’utilitza un rebliment, el qual a més a més evita la compactació del residu. 

En aquests moments s’està utilitzant com a rebliment carcassa de mòbil triturada a una mida 

de partícula superior a la PCB.   
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La configuració d’aquesta fase consta de la columna on té lloc el contacte lixiviant-residu i un 

dipòsit anomenat reservori. Del reservori en surt el líquid que va cap a la columna i a la vegada 

hi torna a entrar. D’aquesta manera s’assegura que s’aprofita tot el Fe
3+

 i s’augmenta la 

concentració de coure a la sortida d’aquest, necessari per a passar a la fase de cementació. El 

muntatge de l’equip està descrit en l’apartat materials i mètodes. 

2.1.4. Cementació 

La cementació és la fase on s’obté el producte final de tot el procés: el coure en pols. Sortint de 

la columna de lixiviació trobem el coure en forma de ió 𝐶𝑢2+ dissolt en el lixiviat. L’objectiu de la 

cementació consisteix a transformar el coure en sòlid per a poder-lo extreure del líquid. Per a 

fer això s’utilitzen encenalls de ferro. Altra vegada, el que succeeix aquí és una reacció redox, 

en aquest cas, entre l’ió coure i el ferro sòlid tal com es pot veure en l’equació (4). Si observem 

els potencials de reducció: ∆𝑉 𝐹𝑒2+ → 𝐹𝑒0 =  −0.44𝑉 i ∆𝑉 𝐶𝑢2+ → 𝐶𝑢0 =  0.34𝑉. Obtenim un 

potencial de reacció  positiu de 0.34-(-0.44)=0.78V que ens indica que la reacció succeeix de 

forma espontània i, per tant, sense cap aportació d’energia externa. 

𝐶𝑢(𝑎𝑞)
2+ + 𝐹𝑒(𝑠)

0 → 𝐶𝑢(𝑠)
0 + 𝐹𝑒(𝑎𝑞)

2+  (4) 

 

L’elecció de la cementació com a mètode per a extreure el coure encaixa bé dins el projecte 

gràcies a diversos motius. Primerament el ferro utilitzat per a cementar és incorporat en la 

solució en forma de 𝐹𝑒2+, el qual posteriorment pot ser utilitzat com a substrat per al bioreactor 

i tancar així un cicle sense generació de residus. En segon lloc i tal com hem vist, es tracta 

d’una reacció espontània, fet que no implica una despesa energètica, a diferència d’altres 

mètodes d’extracció de metalls com pot ser l’electròlisi.  

La cementació és actualment una de les fases menys estudiades per nosaltres dins del procés, 

en gran part donada la gran aplicació que té aquesta tècnica en el món industrial, fet que 

permet trobar més informació sobre el seu funcionament. Així i tot, una de les línies de recerca 

que actualment s’està treballant dins el grup és la utilització de residus metàl·lics procedents de 

metal·lúrgiques com a encenalls de ferro. L’ús d’aquest tipus de residus implica un baix cost i a 

la vegada un procés de reciclatge per aquests ferros o fins i tot acers dolços procedents d’altres 

indústries. 

La recerca que s’està duent a terme actualment en aquesta fase va encaminada essencialment 

a saber quin grau de puresa de la pols de coure és possible obtenir en les condicions de treball 

i si el líquid resultant és apte per a la recirculació al bioreactor. Depenent dels resultats 

obtinguts, en un futur es plantejarà si afegir alguna nova fase per a millorar aquesta puresa o 

per a obtenir altres metalls de forma selectiva, a banda del coure. 
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3. Contingut teòric 

En aquest apartat s’exposarà el contingut de caire teòric que es discutirà posteriorment en 

l’apartat dels resultats. Principalment, es presentaran les diferents cinètiques estudiades, les 

implicacions teòriques que suposen i l’obtenció de les seves expressions.  

3.1. Cinètica de la lixiviació 

La reacció principal dins la columna de lixiviació és l’oxidació del coure mitjançant el Fe
3+

, 

reacció ja presentada en l’equació (3). 

2𝐹𝑒(𝑎𝑞)
3+ + 𝐶𝑢(𝑠)

0 → 2𝐹𝑒(𝑎𝑞)
2+ + 𝐶𝑢(𝑎𝑞)

2+  (3) 

 

Aquesta reacció en les condicions de treball es produeix en medi aquós i a pH=1.7. El Fe
3+ 

està 

present inicialment en la solució i, en entrar en contacte amb el coure present en les PCB, es 

produeix una reacció redox on el ferro es veu reduït a Fe
2+ 

i el coure oxidat de coure sòlid a 

Cu
2+

. Tal com es pot veure en l’estequiometria de la reacció, es requereixen dos àtoms de ferro 

per a cada àtom de coure. 

Un primer pas per a caracteritzar el sistema és conèixer la cinètica d’aquesta reacció. Per tal de 

poder determinar quina cinètica segueix, s’ha realitzat una cerca de possibles models candidats 

per a descriure el seu comportament i, mitjançant l’ajust de models, comparar quin model 

prediu amb més exactitud el comportament observat experimentalment. Així doncs, a 

continuació s’exposen els diferents models considerats i el motiu pel qual s’han considerat. 

3.1.1. Models clàssics 

La primera proposta consisteix en utilitzar models comunament utilitzats dins el món de 

l’enginyeria química. Poder descriure el procés amb una cinètica fàcil i molt estudiada facilitaria 

molt el procés de modelització. Una primera proposta són les cinètiques de primer ordre (5), 

segon ordre (6) o la d’ordre genèric n (7).  

𝑟𝐹𝑒3+ = 𝑘𝑝 · 𝐶𝐹𝑒3+ 

 

(5) 

 

𝑟𝐹𝑒3+ = 𝑘𝑠𝑒 · (𝐶𝐹𝑒3+)2 

 

(6) 

 

𝑟𝐹𝑒3+ = 𝑘𝑛 · (𝐶𝐹𝑒3+)𝑛 (7) 

 

On 

 𝑟𝐹𝑒3+ és la velocitat de reacció respecte el 𝐹𝑒3+ (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿·ℎ
). 

 𝐶𝐹𝑒3+ és la concentració de  𝐹𝑒3+ (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
). 

 𝑘𝑝 és la constant cinètica de primer ordre (
1

ℎ
). 

 𝑘𝑠𝑒 és la constant cinètica de segon ordre (
𝐿

𝑚𝑜𝑙𝑠·ℎ
). 
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 𝑘𝑛 és la constant cinètica d’ordre n (
𝐿

𝑚𝑜𝑙𝑠
)𝑛−1·(

1

ℎ
). 

La cinètica d’ordre n englobaria les altres dues cinètiques proposades però quan fem referència 

a aquesta estem parlant d’exponents més elevats que 2 o nombres no enters. En aquesta 

cinètica és de vital importància determinar el valor de n i només es podria considerar la cinètica 

vàlida si amb un mateix valor de n el model s’ajusta a tots els experiments; no serveix que el 

model s’ajusti però utilitzant diferents valors de les constants en cada cas.  

Donat el caràcter sòlid-líquid de la reacció, s’escriu la cinètica en funció del ferro, el qual és 

l’element en solució. Per estequiometria, en la reacció (3) observem que la velocitat de reacció 

del coure serà la meitat que la del ferro, ja que es requereix que reaccionin dos àtoms de ferro 

per cada un de coure. Si traduïm l’expressió cinètica a com evolucionen les concentracions al 

llarg del temps, observem que la concentració de ferro ha d’anar disminuint mentre que la 

concentració de coure augmentant. Així, pel cas més senzill de primer ordre obtenim les 

expressions (8) i (9): 

𝑑𝐶𝐹𝑒3+

𝑑𝑡
= −𝑘𝑝 · 𝐶𝐹𝑒3+ 

(8) 

 

𝑑𝐶𝐶𝑢2+

𝑑𝑡
= 0.5 ∗ 𝑘𝑝 · 𝐶𝐹𝑒3+ 

(9) 

 

Aquestes equacions anteriors ens descriuen l’evolució dels components al llarg del temps pel 

cas d’ordre 1 i són les que s’utilitzaran per al procés d’ajust. En el cas d’ordre 2 i posteriors 

l’obtenció és exactament igual.  

Una darrera opció és que la reacció presenti dependència respecte al ferro i el coure. La versió 

més senzilla es descriu en l’equació (10). En aquest cas, fem la suposició que el coure es 

comporta, pel que fa a la reacció, com si fos una concentració d’un reactiu líquid. És a dir, la 

concentració de coure és la massa de coure continguda en la PCB dividit del volum total de 

líquid. En l’àmbit teòric no té gaire sentit però és un model fàcil d’aplicar. 

𝑟𝐹𝑒3+ = 𝑘𝑓𝑒−𝑐𝑢 · 𝐶𝐹𝑒3+ · 𝐶𝐶𝑢0 
(10) 

 

On 

 𝐶𝐶𝑢0 és la concentració de coure sòlid (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
). 

 𝑘𝑓𝑒−𝑐𝑢 és la constant cinètica de la reacció (
𝐿

𝑚𝑜𝑙𝑠·ℎ
). 

3.1.2. Model del nucli decreixent 

La segona proposta de models és tenint en compte la interpretació de la reacció que es dóna. 

Hi ha diverses teories per a descriure una reacció sòlid-líquid com poden ser el model de 

conversió progressiva, el de partícula granulada, el de partícula que s’esquerda...(Conesa 

Ferrer i Font Montesinos 2002). Un d’aquests és el model del nucli decreixent o “shrinking core” 

en anglès. Aquest model descriu que la partícula sòlida està formada per una part de reactiu i 
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una part d’inert, anomenada cendra. Ambdós compostos estan barrejats uniformement al llarg 

de tot el volum de la partícula.  

Aquest model considera que la reacció té lloc a la superfície del reactiu. Això vol dir que 

inicialment, la reacció s’esdevé a la superfície de la partícula però, a poc a poc, el reactiu de la 

superfície es va consumint progressivament i va quedant únicament reactiu a l’interior de la 

partícula. És a dir, existeix un nucli de material sense reaccionar el radi del qual va disminuint a 

mesura que avança la reacció. En tot moment, la reacció té lloc en la superfície d’aquest nucli 

sense reaccionar. La reacció acaba quan el nucli arriba al centre de la partícula i, per tant, el 

seu radi es fa 0. Donat que és un model ideal, es considera que la partícula és esfèrica i que la 

conversió es fa de forma uniforme al llarg de la superfície de reactiu. Cal recalcar que en tot el 

procés el radi extern de la partícula no canvia, simplement es forma una zona on el reactiu ha 

estat consumit i només queda inert, una capa de cendres, la qual pot ser que dificulti el pas del 

líquid fins a arribar al reactiu. En la Figura 4 es pot veure un esquema del model. 

 

Figura 4: Model del nucli decreixent (Conesa Ferrer i Font Montesinos 2002). 

La descripció teòrica del model del nucli decreixent concorda molt amb el que està passant en 

el la lixiviació de PCB: s’està produint una reacció sòlid-líquid en la qual el líquid ha d’arribar 

fins al sòlid, penetrar en el seu interior fins a trobar el coure i finament reaccionar amb ell. Al 

finalitzar la reacció, ha de quedar la PCB plena de material inert que no ha reaccionat, 

essencialment plàstics.  

Aquest model presenta tres variants segons si la fase limitant és el contacte partícula-fluid, la 

difusió del líquid en interior de la partícula fins a trobar el reactiu o la reacció química. Les tres 

variants es poden veure representades en la Figura 5. En termes pràctics, es pot considerar 

que la cinètica del procés és la cinètica de la fase lenta d’aquestes tres, ja que serà la seva 

velocitat la que limiti el procés. 
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La Figura 5 mostra l’esquema d’una partícula a mig reaccionar, fet que ens permet veure les 

diferències entre considerar una variant o altra. En  la limitació per difusió externa es considera 

que la dificultat de la reacció és que el fluid trobi la partícula sòlida. En aquest context tindrem 

una concentració de reactiu en el fluid, la qual disminuirà progressivament al llarg de la capa 

límit de la partícula i es farà 0 en el moment en què contacta amb la partícula. Es fa aquesta 

suposició perquè, si la difusió externa és l’etapa limitant, es pot considerar que un cop una 

molècula de reactiu arribi a la partícula, penetrarà i reaccionarà ràpidament en comparació amb 

el temps que ha tardat a arribar fins a la partícula. 

De manera semblant, pot ser que l’etapa limitant del procés sigui la difusió interna, és a dir, el 

reactiu líquid no té dificultat per a trobar la partícula sòlida però si per a penetrar en l’interior 

d’aquesta i de la seva capa de cendra fins a trobar el reactiu. En aquest cas la concentració de 

la capa límit de la partícula és igual a la del líquid. Per contra, la concentració disminueix 

progressivament en penetrar la capa de cendra fins a trobar el reactiu. 

La tercera i última variant que presenta el model és que l’etapa limitant sigui la reacció química 

pròpiament dita. En aquest cas, el reactiu líquid no tindria dificultat en trobar la partícula ni en 

travessar la partícula en comparació amb el temps de reacció. El perfil de concentracions del 

reactiu líquid és constant fins a arribar al reactiu sòlid, moment en el qual reacciona i es fa zero.  

Com que la cinètica depèn de la concentració dels reactius, la concentració de reactiu líquid en 

la superfície de reacció és un tema important, d’aquí la importància de concretar el perfil de 

concentracions. Matemàticament, la deducció de les expressions de cada una de les variants 

del model és la següent:  

a) Difusió externa com a etapa controlant 

Quan la difusió externa és l’etapa controlant del procés, el flux de reactiu que arriba fins a la 

superfície de la partícula bé regit pel coeficient de transport de matèria 𝑘𝑡 entre el fluid i el sòlid. 

Així doncs, la velocitat de consum de 𝐹𝑒3+ bé regida segons l’equació (11): 

𝑟𝐴 = −𝑘𝑡 · (𝐶𝐹𝑒3+ − 𝐶𝐹𝑒3+ 𝑠ò𝑙𝑖𝑑) 

 

(11) 

 

 

Figura 5: Exemplificacions del model del nucli decreixent. a) Limitació per difusió externa, b) limitació per 
difusió interna i c) limitació per reacció química (Conesa Ferrer i Font Montesinos 2002). 

a) b) c) 
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On: 

 𝑟𝐴 és la velocitat de reacció en superfície (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝑚2ℎ
) 

 𝑘𝑡 és el coeficient de transport de matèria (
𝑚

ℎ
) 

 𝐶𝐹𝑒3+és la concentració de 𝐹𝑒3+ en el líquid (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝑚3 ) 

 𝐶𝐹𝑒3+ 𝑠ò𝑙𝑖𝑑és la concentració de 𝐹𝑒3+ en la superfície del sòlid (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝑚3 ) 

La velocitat de reacció es pot expressar respecta de la superfície de la partícula (𝑆𝑝) on N és el 

nombre de mols. D’altra banda i tal com s’ha explicat anteriorment, la concentració de 𝐹𝑒3+ en 

l’interior de la partícula és 0 quan la difusió externa és l’etapa controlant. SI realitzem aquestes 

consideracions (12) (13) (14). 

1

𝑆𝑝

·
𝑑𝑁𝐹𝑒3+

𝑑𝑡
= −𝑘𝑡 · (𝐶𝐹𝑒3+ − 𝐶𝐹𝑒3+ 𝑠ò𝑙𝑖𝑑) 

(12) 

 

1

𝑆𝑝

·
𝑑𝑁𝐹𝑒3+

𝑑𝑡
= −𝑘𝑡 · 𝐶𝐹𝑒3+ 

(13) 

 

𝑑𝑁𝐹𝑒3+

𝑑𝑡
= −𝑘𝑡 · 𝐶𝐹𝑒3+ · 𝑆𝑝 

(14) 

 

Si considerem la superfície de la partícula com una esfera podem escriure l’expressió en funció 

del radi extern de la partícula (R) (15): 

𝑑𝑁𝐹𝑒3+

𝑑𝑡
= −𝑘𝑡 · 𝐶𝐹𝑒3+ · 4 · 𝜋 · 𝑅2 

(15) 

 

Abans de continuar, s’ha de definir com està situat el coure. Considerem que el coure està 

distribuït de forma uniforme respecte al volum de la partícula. Tota la quantitat de coure es pot 

expressar com una densitat molar multiplicada pel volum de la partícula (16). 

𝑁𝐶𝑢0 = 𝜌𝑚 · 𝑉 (16) 

 

Llavors, el consum de coure serà tal com es descriu en l’equació (17): 

𝑑𝑁𝐶𝑢0 = 𝜌𝑚 · 𝑑𝑉 = 𝜌𝑚 · 𝑑 (
4

3
· 𝜋 · 𝑟𝑐

3) = 4 · 𝜋 · 𝜌𝑚 · 𝑟𝑐
2 · 𝑑𝑟𝑐 

 

(17) 

 

Cal observar que en l’expressió (17) el radi va en funció del radi del nucli sense reaccionar rc, 

que no és el mateix que el radi de partícula R. 

Donat que per a cada mol de coure es necessiten 2 mols de ferro implica que la velocitat de 

consum del ferro és dues vegades la de consum del coure. Així (18) (19): 
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𝑑𝑁𝐹𝑒3+

𝑑𝑡
= 2

𝑑𝑁𝑐𝑢

𝑑𝑡
 

(18) 

 

−𝑘𝑡 · 𝐶𝐹𝑒3+ · 4 · 𝜋 · 𝑅2 = 2
4 · 𝜋 · 𝜌𝑚 · 𝑟𝑐

2 · 𝑑𝑟𝑐

𝑑𝑡
 

(19) 

 

Reajustant i simplificant obtenim una expressió que ens permet preveure com va disminuint el 

radi del nucli sense reaccionar al llarg del temps (20): 

𝑑𝑟𝑐

𝑑𝑡
=  

−𝑘𝑡 · 𝐶𝐹𝑒3+ · 𝑅2

2 · 𝑟𝑐
2 · 𝜌𝑚

 

(20) 

 

Com que per al seguiment de la reacció es fa molt difícil de mesurar el radi del nucli de la 

partícula, per a l’ajust amb les dades experimentals s’utilitzarà la conversió (21):  

𝑥 = 1 −
𝐶𝑜𝑢𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟

𝐶𝑜𝑢𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
= 1 −

𝜌𝑚 ·
4
3

· 𝜋 · 𝑟𝑐
3

𝜌𝑚 ·
4
3

· 𝜋 · 𝑅3
= 1 −

𝑟𝑐
3

𝑅3
 

(21) 

 

Finalment, queda un matís important sobre el consum de 𝐹𝑒3+, el qual també es seguirà 

experimentalment. El consum de ferro descrit anteriorment en l’expressió (15) fa referència al 

ferro necessari per a reaccionar amb una partícula. Per tant, per a n partícules cal afegir un 

terme n a l’equació (22). Donat que és més còmode treballar en concentracions i aquestes 

expressades en 
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
, dividim pel volum en m

3
. Obtenim així l’expressió (23).  

𝑑𝑁𝐹𝑒3+

𝑑𝑡
= −𝑘𝑡 · 𝐶𝐹𝑒3+ · 4 · 𝜋 · 𝑅2 · 𝑛 

(22) 

 

𝑑𝐶𝐹𝑒3+

𝑑𝑡
=

−𝑘𝑡 · 𝐶𝐹𝑒3+ · 4 · 𝜋 · 𝑅2 · 𝑛

𝑉
 

(23) 

 

On: 

 𝑘𝑡 és el coeficient de transport de matèria (
𝑚

ℎ
). 

 𝐶𝐹𝑒3+és la concentració de 𝐹𝑒3+ (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
). 

 𝑅 és el radi de la partícula (m). 

 𝑟𝑐 és el radi del nucli sense reaccionar (m). 

 𝑛 és el nombre de partícules (adimensional). 

 𝑉 és el volum de solució (𝑚3). 

 𝜌𝑚és la densitat molar de coure en les partícules (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
). 
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b) Limitació per difusió interna 

Considerem una partícula a mig reaccionar entre el R i rc. El nombre de mols en un punt 

entremig d’aquests dos límits es pot escriure com:  

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 + 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó = 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó (24) 

 

[𝐹𝐹𝑒3+𝑖𝑛𝑡 · 4 · 𝜋 · 𝑟2]𝑟 − [𝐹𝐹𝑒3+𝑖𝑛𝑡 · 4 · 𝜋 · 𝑟2]𝑟+∆𝑟 + 0 = 0 (25) 

 

On: 

 𝐹𝐹𝑒3+𝑖𝑛𝑡 és el flux molar de 𝐹𝑒3+ en un punt entremig entre R i 𝑟𝑐 (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝑚2ℎ
). 

Donat que no s’ha arribat a 𝑟𝑐 , la reacció encara no ha començat i per tant, el terme de 

generació és nul. D’altra banda, el terme d’acumulació és nul al considerar l’estat estacionari. 

Considerant un interval infinitesimal i dividint per 4 𝜋: 

lim
∆𝑟→0

[𝐹𝐹𝑒3+𝑖𝑛𝑡 · 𝑟2]𝑟+∆𝑟 − [𝐹𝐹𝑒3+𝑖𝑛𝑡 · 𝑟2]𝑟

∆𝑟
=

𝑑(𝐹𝐹𝑒3+𝑖𝑛𝑡 · 𝑟2)

𝑑𝑟
= 0 (26) 

 

D’altra banda, la llei de Fick (27) ens permet estimar el flux molar de 𝐹𝑒3+: 

𝐹𝐹𝑒3+ = −𝑘𝑑 ·
𝑑𝐶𝐹𝑒3+𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑟
 (27) 

 

On: 

 𝐹𝐹𝑒3+ és el flux molar de 𝐹𝑒3+ (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝑚2ℎ
). 

 𝑘𝑑 és la constant de difusió (
𝑚2

ℎ
). 

 
𝑑𝐶

𝐹𝑒3+𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑟
  és el gradient de concentracions expressat en una dimensió ( 

𝑚𝑜𝑙𝑠

𝑚4 ). 

Combinant la llei de Fick amb l’expressió (26) i després de dividir per 𝑘𝑑 s’obté l’expressió (28): 

𝑑

𝑑𝑟
(−

𝑑𝐶𝐹𝑒3+𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑟
· 𝑟2) = 0 (28) 

 

Integrant dos cops i aplicant condicions límit 𝐶𝐹𝑒3+𝑖𝑛𝑡=𝐶𝐹𝑒3+   per a r=R i 𝐶𝐹𝑒3+𝑖𝑛𝑡 = 0 per a 𝑟 = 𝑟𝑐 

s’arriba a l’expressió (29) : 

𝐶𝐹𝑒3+𝑖𝑛𝑡 = 𝐶𝐹𝑒3+ ·

1
𝑟𝑐

−
1
𝑟

1
𝑟𝑐

−
1
𝑅

 
(29) 

 

Situant l’expressió (29) en la llei de Fick obtenim l’expressió (30): 
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𝐹𝐹𝑒3+ = −𝑘𝑑 ·
𝑑𝐶𝐹𝑒3+

𝑑𝑟
=

−𝑘𝑑 · 𝐶𝐹𝑒3+

(
1
𝑟𝑐

−
1
𝑅

) · 𝑟2
 (30) 

 

Si realitzem un balanç del 𝐶𝑢0 en l’interior de la partícula considerant que ni entra ni surt 𝐶𝑢0 

d’aquesta, ja que surt en forma de 𝐶𝑢2+ (31) (32) (33): 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 + 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó = 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó (31) 

 

0 − 0 + (𝑟𝐶𝑢0 · 4 · 𝜋 · 𝑟𝑐
2) =

4 · 𝜋 · 𝜌𝑚 · 𝑟𝑐
2 · 𝑑𝑟𝑐

𝑑𝑡
 

(32) 

 

𝑑𝑟𝑐

𝑑𝑡
=

𝑟𝐶𝑢0

𝜌𝑚

 
(33) 

 

On 𝑟𝐶𝑢0 és la velocitat de reacció del coure. La velocitat de reacció del coure ha de ser igual al 

flux molar de 𝐹𝑒3+que travessa la partícula corregit amb el coeficient estequiomètric (34): 

𝑟𝐶𝑢0 =
[𝐹𝐹𝑒3+]𝑟=𝑟𝑐

2
=

−𝑘𝑑 · 𝐶𝐹𝑒3+

2 · (𝑟𝑐 −
𝑟𝑐

2

𝑅
)
 (34) 

 

Finalment, obtenim l’expressió (35) que ens descriu la disminució del nucli sense reaccionar de 

la partícula al llarg del temps: 

𝑑𝑟𝑐

𝑑𝑡
=  

−𝑘𝑑 · 𝐶𝐹𝑒3+

2 · 𝜌𝑚 · (𝑟𝑐 −
𝑟𝑐

2

𝑅
)
 (35) 

 

El consum de 𝐹𝑒3+ serà el flux de 𝐹𝑒3+ adaptat per n partícules (36). El consum de mols de 

𝐹𝑒3+ serà el flux de mols multiplicat per la superfície de consum i seguirà l’expressió (37), la 

qual expressada en termes de concentració segueix l’expressió (38): 

𝐹𝐹𝑒3+ =
−𝑘𝑑 · 𝐶𝐹𝑒3+

(𝑟𝑐 −
𝑟𝑐

2

𝑅
)

· 𝑛 (36) 

 

𝑁𝐹𝑒3+ =
−𝑘𝑑 · 𝐶𝐹𝑒3+

(𝑟𝑐 −
𝑟𝑐

2

𝑅
)

· 𝑆 · 𝑛 =
−𝑘𝑑 · 𝐶𝐹𝑒3+

(𝑟𝑐 −
𝑟𝑐

2

𝑅
)

· 4 · 𝜋 · 𝑟𝑐
2 · 𝑛 (37) 

 

𝑑𝐶𝐹𝑒3+

𝑑𝑡
=  

−𝑘𝑑 · 𝐶𝐹𝑒3+

(𝑟𝑐 −
𝑟𝑐

2

𝑅
)

·
4 · 𝜋 · 𝑟𝑐

2 · 𝑛

𝑉
 (38) 

 

On:  

 𝑘𝑑és la constant de difusió (
𝑚2

ℎ
). 

 𝐶𝐹𝑒3+és la concentració de 𝐹𝑒3+  (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
). 

 𝑅 és el radi de la partícula (m). 
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 𝑟𝑐és el radi del nucli sense reaccionar (m). 

 𝑛 és el nombre de partícules. 

 𝑉 és el volum de solució (𝑚3). 

 𝜌𝑚és la densitat molar de coure en les partícules  (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
). 

 

c) Limitació per reacció química 

En el cas de la limitació per reacció química i tal com s’ha exposat anteriorment, la 

concentració de reactiu al nucli sense reaccionar és igual a la concentració del líquid. Per tant, 

la quantitat de mols de reactiu disponibles per a reaccionar és proporcional a la superfície del 

nucli. Es considera en aquest cas una cinètica d’ordre zero respecte al sòlid i ordre 1 respecte 

al líquid. Llavors, la velocitat de consum del ferro segueix l‘expressió (39): 

𝑟 =
−𝑑𝑁𝐹𝑒3+

𝑑𝑡
·

1

𝑆𝑝

= 𝑘𝑐 · 𝐶𝐹𝑒3+ (39) 

 

En aquest cas la superfície de referència 𝑆𝑝 és el nucli sense reaccionar. Si expressem la 

cinètica respecte el coure tal com deia l‘equació (18) obtenim l’expressió (40): 

𝑑𝑁𝐹𝑒3+

𝑑𝑡
= 2

𝑑𝑁𝑐𝑢

𝑑𝑡
 

(18) 

 

−𝑑𝑁𝑐𝑢

𝑑𝑡
·

1

𝑆𝑝

=
𝑘𝑐 · 𝐶𝐹𝑒3+

2
 

(40) 

 

Tal com hem definit en l’equació (17), els mols de coure es poden expressar en funció del nucli 

sense reaccionar. Combinant aquesta amb l’expressió (40) obtenim la disminució del radi del 

nucli sense reaccionar al llarg del temps (41) (42) (43). 

𝑑𝑁𝑐𝑢 = 4 · 𝜋 · 𝜌𝑚 · 𝑟𝑐
2 · 𝑑𝑟𝑐 (17) 

 

−4 · 𝜋 · 𝜌𝑚 · 𝑟𝑐
2 · 𝑑𝑟𝑐

𝑑𝑡
·

1

4 · 𝜋 · 𝑟𝑐
2

=
𝑘𝑐 · 𝐶𝐹𝑒3+

2
 (41) 

 

𝑑𝑟𝑐

𝑑𝑡
= −

𝑘𝑐 · 𝐶𝐹𝑒3+

2 𝜌𝑚

 (42) 

 

D’igual forma, el consum de ferro per n partícules s’escriu com: 

𝑑𝐶𝐹𝑒3+

𝑑𝑡
= −

𝑘𝑐 · 𝐶𝐹𝑒3+ · 4 · 𝜋 · 𝑟𝑐
2 · 𝑛

𝑉
 (43) 
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On:  

 𝑘𝑐 és  la constant cinètica (
𝑚

ℎ
). 

 𝐶𝐹𝑒3+és la concentració de 𝐹𝑒3+ (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
). 

 𝑅 és el radi de la partícula (m). 

 𝑟𝑐 és el radi del nucli sense reaccionar (m). 

 𝑛 és el nombre de partícules. 

 𝑉 és el volum de solució (𝑚3). 

 𝜌𝑚és la densitat molar de coure en les partícules (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
). 

En estudis anteriors sobre lixiviació de metalls, s’ha trobat que la reacció Ferro-coure es pot 

descriure mitjançant una cinètica del model de nucli decreixent amb limitació per reacció 

química (Hidalgo et al. 2018) (Tanaydın i Demirkıran 2018). Amb aquests resultats però, no 

podem concloure que aquest sigui el model més idoni per al nostre sistema, ja que en els 

articles citats s’ha treballat amb lixiviació de minerals, essencialment calcopirita, mentre que el 

nostre sistema està format de residus electrònics; fet que implica una matriu molt diferent 

acompanyant al coure.  

3.1.3. Model de reacció en superfície 

Aquests models estan centrats en reaccions que succeeixen en la superfície d’algun reactiu 

sòlid o, d’algun catalitzador sòlid. En aquest tipus de model, l’adsorció és una part important a 

considerar. S’ha considerat aquest tipus de models donat que la reacció Fe-Cu depèn molt de 

la superfície de contacte entre els dos.  

Aquest model considera la creació d’un estat entremig entre els reactius i els productes, un 

estat que es crea quan els dos reactius es troben en la superfície a punt de reaccionar però just 

abans de fer-ho. Si considerem un reactiu A, una superfície disponible 𝐵 i un producte P 

estaríem parlant de la reacció (44): 

𝐴 + 𝐵 ↔ 𝐴𝐵 → 𝑃 
(44) 

 

Per aquest model 𝐵 es comporta com si fos un reactiu més. 𝐵 pot ser un reactiu sòlid o un 

catalitzador. Tal com es pot observar en l’equació (44), es considera una reacció reversible el 

pas de reactius a estat entremig però irreversible del pas de l’estat entremig a producte. Això és 

així perquè es podria donar que els reactius es trobessin amb facilitat entre ells però que 

aquest estat fos inestable. Per tant, si no reaccionessin ràpidament al moment de trobar-se, 

acabarien separant-se de nou sense reaccionar. Seguint aquest raonament, es consideren 3 

cinètiques amb 3 constants diferents: per passar de reactius a estat entremig tenim una cinètica 

amb una constant k1, per passar d’estat entremig a productes una altra amb una constant k2 i 

per a passar de l’estat entremig a reactius una última cinètica, amb constant k-1. Les tres 

cinètiques es consideren d’ordre 1 respecte cada un dels seus reactius. 

A continuació es realitza l’aproximació al estat estacionari (45): La quantitat de 𝐴𝐵 és constant. 
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𝑑𝐶𝐴𝐵

𝑑𝑡
= 0 = 𝑘1 · 𝐶𝐴 · 𝐶𝐵 − 𝑘2 · 𝐶𝐴𝐵 − 𝑘−1 · 𝐶𝐴𝐵 (45) 

 

Donat que es tracta d’una reacció de superfície, podem definir la concentració d’AB Com la 

fracció de superfície ocupada. Així, definim un paràmetre 𝜗 (46) Que ens indica la fracció de 

superfície que està ocupada i podem reescriure el balanç anterior (47). 

𝜗 =
𝐶𝐴𝐵

𝐶𝐵

 (46) 

 

𝑑𝐶𝐴𝐵

𝑑𝑡
= 0 = 𝑘1 · 𝐶𝐴 · 𝐶𝑆(1 − 𝜗) − 𝑘2 · 𝜗 · 𝐶𝐵 − 𝑘−1 · 𝜗 · 𝐶𝐵 (47) 

 

Aïllant 𝜗 trobem l’expressió (48) : 

𝜗 =
𝑘1 · 𝐶𝐴

𝑘1 · 𝐶𝐴 + 𝑘−1 + 𝑘2

 (48) 

 

La velocitat de de reacció serà igual a la velocitat de generació de productes o a la de consum 

de reactiu (49). Per tant 𝑟𝐴 es pot definir  segons l’equació (50): 

𝑟𝐴 = 𝑘2 · 𝜗 · 𝐶𝐵 =
𝑘2 · 𝑘1 · 𝐶𝐴 · 𝐶𝑆

𝑘1 · 𝐶𝐴 + 𝑘−1 + 𝑘2

 (49) 

 

𝑟𝐴 =
𝑘2 · 𝑘1 · 𝐶𝐴 · 𝐶𝑆

𝑘1 · 𝐶𝐴 + 𝑘−1 + 𝑘2

 
(50) 

 

On 

 𝑘1 és una constant cinètica de segon ordre (
𝐿

ℎ·𝑚𝑜𝑙
). 

 𝑘2, 𝑘−1 són constants cinètiques de primer ordre (
1

ℎ
). 

 𝐶𝐴 és la concentració de reactiu líquid (
𝑚𝑜𝑙

𝐿
). 

 𝐶𝐵 és la concentració de sòlids disponibles (
𝑚𝑜𝑙

𝐿
). 

Cal destacar que l’equació (50) obtinguda al  considerar aquest model és equivalent a l’equació 

de Michaellis-Mendel utilitzada comunament per a reaccions catalitzades amb enzims.  

Finalment, es poden fer dues simplificacions en determinats casos en què hi ha una etapa 

limitant molt clara: 

a) Limitació per absorció/desabsorció 

Si considerem que l’etapa lenta del procés és formar el compost AB, és equivalent a dir que 

𝑘2 ≫ 𝑘1, 𝑘1 · 𝐶𝐴. Llavors, l’equació (50) queda simplificada a l’expressió (51), ja que tots els 

termes del denominador es fan negligibles menys  𝑘2 i llavors ho podem simplificar amb el 𝑘2 

del numerador: 
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𝑟 = 𝑘1 · 𝐶𝐴 · 𝐶𝐵 (51) 

 

b) Limitació per reacció  

En cas que la fase lenta sigui la reacció, podem dir que 𝑘2 ≪ 𝑘1, 𝑘1 · 𝐶𝐴. En aquest cas 

el terme 𝑘2 del denominador es fa negligible i obtenim l’expressió (52): 

𝑟 =
𝑘2 · 𝑘1 · 𝐶𝐴 · 𝐶𝐵

𝑘1 · 𝐶𝐴 + 𝑘−1

 (52) 

 

Si es defineix una nova constant 𝐾1 =
𝑘1

𝑘−1
 s’obte la coneguda equació de la isoterma de 

Langmuir (53): 

𝑟 =
𝑘2 · 𝐾1 · 𝐶𝐴 · 𝐶𝐵

𝐾1 · 𝐶𝐴 + 1
 

(53) 

 

 

3.2. Cinètica dels Acidithiobacillus ferrooxidans 

En aquest apartat es vol determinar la cinètica que segueix el bioreactor quant a producció de 

𝐹𝑒3+ i consum de 𝐹𝑒2+. Donat que es tracta d’un procés biològic, aquesta cinètica està 

íntimament lligada a la cinètica de creixement dels microorganismes presents en l’interior del 

bioreactor. És per això que és necessari estudiar primer la cinètica de creixement dels 

Acidithiobacillus ferrooxidans, la principal espècia dins el bioreactor. Un cop tinguem aquesta 

cinètica, determinar la velocitat de consum o generació dels diferents components és 

relativament senzill. 

Els Acidithiobacillus ferrooxidans són uns microorganismes els quals han estat molt estudiats 

per diferents científics. Tot i així, a l’hora de buscar informació sobre la seva cinètica el que es 

troba és que no hi ha consens en la comunitat científica sobre quina cinètica segueixen i 

encara menys respecte els paràmetres que la componen. (Nemati et al. 1998b) (Molchanov et 

al. 2007). 

Un dels primers autors a estudiar de forma exhaustiva la cinètica dels Ac. ferrooxidans  va ser 

(Jones i Kelly 1983). Aquests autors van partir de la base que els microorganismes segueixen 

una cinètica del tipus Monod (54) i es van centrar en les inhibicions que poden presentar, en 

concret la inhibició per producte. Aquestes inhibicions es poden incorporar en l’equació bàsica 

de Monod de forma senzilla tal com es pot veure en la Taula 3. Van presentar un model amb 

inhibició competitiva i un altre amb inhibició no competitiva per tal de descriure el creixement 

d’aquests bacteris. En l’actualitat, el model d’inhibició competitiva ha donat més bons resultats i 

diversos autors han defensat que la cinètica dels Ac. ferrooxidans  es pot descriure amb aquest 

model, tot i que no hi ha consens sobre el valor dels paràmetres que descriuen aquesta 

cinètica. En la Taula 3 es pot observar els models proposats per diversos autors i els valors de 

les constants als quals han arribat.  
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𝜇 =
𝜇𝑚𝑎𝑥 · 𝑆

𝑘𝑠 + 𝑆
 

(54) 

 

On: 

 S és la concentració de substrat (
𝑔

𝐿
). 

 𝜇 és la velocitat de creixement (
1

ℎ
). 

 𝜇𝑚𝑎𝑥 és una constant cinètica que indica la velocitat màxima de creixement (
1

ℎ
). 

 𝑘𝑠 és una constant cinètica que indica l’afinitat del microorganisme pel substrat (
𝑔

𝐿
). 
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Taula 3: Comparativa cinètiques diferents autors. 

Referència Model Constants cinètiques 
Condicions 

experimentals 
Comentari 

(Jones i Kelly 

1983) 

𝜇 =
𝜇𝑚𝑎𝑥·𝐶𝐹𝑒2+

𝑘𝑠(1 +
𝐶𝐹𝑒3+

𝑘𝑝
) + 𝐶𝐹𝑒2+

 

𝜇𝑚𝑎𝑥· = 1.25ℎ−1 

𝑘𝑠 = 0.048
𝑔

𝐿
 

𝑘𝑝 = 0.06 − 0.11 
𝑔

𝐿
 

pH  1.6, 30ºC 

Quimiostat 
Inhibició competitiva per 𝐹𝑒3+ 

(Jones i Kelly 

1983) 

𝜇 =
𝜇𝑚𝑎𝑥·𝐶𝐹𝑒2+

(1 +
𝐶𝐹𝑒3+

𝑘𝑝
)(𝑘𝑠 + 𝐶𝐹𝑒2+)

 

𝜇𝑚𝑎𝑥· = 1.78 − 1.33ℎ−1 

𝑘𝑠 = 0.04 − 0.13
𝑔

𝐿
 

𝑘𝑝 = 0.06 − 0.15 
𝑔

𝐿
 

pH  1.6, 30ºC 

Quimiostat 
Inhibició no competitiva per 𝐹𝑒3+ 

(Liu, Branion i 

Duncan 1988) 

𝜇 =
𝜇𝑚𝑎𝑥·𝐶𝐹𝑒2+

𝑘𝑠(1 +
𝐶𝐹𝑒3+

𝑘𝑝
) + 𝐶𝐹𝑒2+

 

𝜇𝑚𝑎𝑥· = 0.12ℎ−1 

𝑘𝑠 = 0.09
𝑔

𝐿
 

𝑘𝑝 = 2.32 
𝑔

𝐿
 

pH  1.8, 35ºC 

Quimiostat 
Inhibició competitiva per 𝐹𝑒3+ 

(Nikolov i 

Karamanev 

1992) 

𝜇 =
𝜇𝑚𝑎𝑥·𝐶𝐹𝑒2+

𝑘𝑠 (1 +
𝐶𝐹𝑒3+

𝑘𝑝
) + 𝐶𝐹𝑒2+ +

𝐶𝐹𝑒2+

𝑘𝑠𝑖

 

𝜇𝑚𝑎𝑥· = 0.23ℎ−1 

𝑘𝑠

𝑘𝑝

= 0.94
𝑔

𝐿
 

𝑘𝑠𝑖 = 12 
𝑔

𝐿
 

pH  1.8 

 18-37ºC 

Quimiostat 

Inhibició competitiva per 𝐹𝑒3+, 

inhibició per substrat. 

(Gómez, Caro i 

Cantero 1996) 

𝜇 =
𝜇𝑚𝑎𝑥·𝐶𝐹𝑒2+

𝑘𝑠(1 +
𝐶𝐹𝑒3+

𝑘𝑝
) + 𝐶𝐹𝑒2+

 

𝜇𝑚𝑎𝑥· = 0.14ℎ−1 

𝑘𝑠 = 0.94
𝑔

𝐿
 

𝑘𝑝 = 0.315 
𝑔

𝐿
 

pH  2.0, 30ºC 

Quimiostat 
Inhibició competitiva per 𝐹𝑒3+ 

(Molchanov et 

al. 2007) 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= (

−𝜇𝑚𝑎𝑥

𝑌
)

𝐶𝐹𝑒2+ · 𝑋

𝑘𝑠 (1 +
[𝐶𝐹𝑒3+]

0
+ [𝐶𝐹𝑒2+]

0
− 𝐶𝐹𝑒2+

𝑘𝑝
) + 𝐶𝐹𝑒2+

 

𝜇𝑚𝑎𝑥· = 0.082ℎ−1 

𝑘𝑠 = 31
𝑔

𝐿
 

𝑘𝑝 = 139 
𝑔

𝐿
 

pH  2.0, 25ºC 

Batch 

 

Modelitza directament consum de 

substrat. on X és la concentració 

cel·lular (
𝑐𝑒𝑙

𝑚𝐿
) i Y el coeficient de 

rendiment (
𝑐𝑒𝑙

𝑚𝑔 𝐹𝑒2+). 
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Tal com es pot veure en la Taula 3, les divergències en els valors dels paràmetres són massa 

importants per a definir un rang entre els quals els valors es poden moure. Els models 

presentats en la taula anterior són només una mostra de les discrepàncies observades, altres 

autors han treballat també en altres cinètiques, modelitzant el substrat o fins i tot el consum 

d’oxigen. Així i tot, molts d’ells defensen una inhibició competitiva per producte, el [𝐹𝑒3+].  

És per aquest motiu que el model amb el qual s’ha escollit treballar és el model de Monod amb 

inhibició competitiva per producte (55). 

𝜇 =
𝜇𝑚𝑎𝑥·𝐶𝐹𝑒2+

𝑘𝑠(1 +
𝐶𝐹𝑒3+

𝑘𝑝
) + 𝐶𝐹𝑒2+

 (55) 

 

El model presentat per (Nikolov i Karamanev 1992) en el qual consideren inhibició per substrat 

sembla més complet. Així i tot, s’ha descartat el seu ús, ja que ells van treballar a 

concentracions de ferro extremadament altes (fins a un màxim de 70 
𝑔

𝐿
, la màxima solubilitat del 

ferro). A les condicions de treball (6 
𝑔

𝐿
) experimentalment i mitjançant microrespirometries s’ha 

trobat que els bacteris no presenten una disminució de la seva activitat a l’augmentar la 

concentració de substrat. No és fins a concentracions properes a 30 
𝑔

𝐿
 que vam observar 

disminució  de l’activitat microbiana.  

Sobre la inhibició respecte a altres metalls, està sent estudiada per una línia paral·lela a 

l’elaboració d’aquest treball en la qual s’analitza la toxicitat de diversos metalls que poden ser 

extrets de la lixiviació i serien transmesos al bioreactor un cop el cicle es tanqui. En l’actualitat 

s’ha trobat que varis d’aquests metalls com el coure o el níquel, presenten toxicitat per als Ac. 

ferrooxidans,  tot i que en concentracions molt més elevades que les condicions de treball. 

Un cop tenim la cinètica de creixement microbiana, podem definir el creixement cel·lular (56), el 

consum de substrat (57) i la generació de productes (58) de la següent manera, considerant 

que si volem mesurar el 𝐹𝑒2+ i 𝐹𝑒3+ en (
𝑚𝑔

𝐿
) s’ha d’introduir en les equacions la concentració 

cel·lular en (
𝑐𝑒𝑙

𝐿
), ni que desprès s’expressi en els resultats de forma habitual com a (

𝑐𝑒𝑙

𝑚𝐿
): 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝜇 · 𝑋 (56) 

 

𝑑𝐹𝑒2+

𝑑𝑡
= −

1

𝑌
· 𝜇 · 𝑋 (57) 

 

𝑑𝐹𝑒3+

𝑑𝑡
=

1

𝑌
· 𝜇 · 𝑋 (58) 

 

On: 

 X és la concentració de microorganismes (
𝑐𝑒𝑙

𝐿
) 

 Y és el coeficient de rendiment. Indica la quantitat de biomassa que es pot formar per 

unitat de substrat (
𝑐𝑒𝑙

𝑚𝑔 𝐹𝑒2+)  



Ramon Miquel Estudi i modelització d’un procés de valorització de residus 
electrònics mitjançant tècniques de biolixiviació. 

 

 
32 

4. Objectius del treball 

L’objectiu del projecte consisteix en recuperar els metalls dels residus electrònics. En l’estat 

actual, s’ha fet la prova de concepte i s’ha validat experimentalment que el procés és viable. En 

aquest treball es vol estudiar el procés en detall, conèixer el funcionament de les diferents 

etapes i caracteritzar-ne el comportament per tal de, en un futur, permetre la unió dels diferents 

processos en una única planta pilot  

Amb la intenció d’assolir aquestes línies, es treballaran diversos punts: 

a) Determinar la cinètica química en la fase de la columna de lixiviació i les possibles 

reaccions secundàries. 

b) Determinar la diferència entre realitzar una biolixiviació o una lixiviació química. 

c) Estudiar les implicacions de realitzar la biolixiviació en continu. 

d) Determinar la cinètica de creixement dels Ac. Ferrooxidans així com els seus 

paràmetres claus (rendiment d’oxidació de substrat, velocitat de creixement màxima...) 

per tal de dimensionar el reactor biològic i establir el temps de contacte. 

e) Dissenyar un sistema d’operació del bioreactor en continu. 

f) Caracteritzar els paràmetres de disseny del procés de cementació (cinètica, temps i 

forma de contacte...). 

g) Descriure el procés mitjançant un model matemàtic complet que inclogui els principals 

fenòmens que tenen lloc en el procés. Avaluar diferents operacions a partir de 

simulacions que permetin decidir com operar de forma òptima. 

h) Validar el model matemàtic i les diferents hipòtesis a partir de dades experimentals. 
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5. Materials i mètodes 

L’objectiu d’aquest punt és descriure les diferents tècniques d’anàlisi i obtenció de resultats 

utilitzades al llarg del treball i exposar breument les característiques o propietats de cadascuna 

d’elles que ens permeten obtenir la mesura. Així doncs, per a cadascuna d’aquestes tècniques 

se’n presentarà una breu descripció, els seus principis de funcionament i el procediment 

realitzat a l’hora d’utilitzar la tècnica, protocol o aparell de mesura. 

Dins aquest apartat també es tractarà la preparació dels diferents reactius utilitzats al llarg dels 

experiments i el disseny experimental dels experiments més comuns. 

 En punts posteriors, es citarà únicament la tècnica utilitzada per a fer referència al procés 

experimental o d’obtenció de la mesura i, si s’escau, s’exposaran els canvis que es realitzen 

respecte del protocol base aquí descrit. 

A més del material aquí descrit, per a la correcta execució dels experiments s’ha utilitzat el 

material bàsic de laboratori com poden ser tubs d’assaig, matrassos, erlenmeyers, provetes... 

Aquest material usualment no es mencionarà. També s’han utilitzat certs aparells durant 

diversos experiments com poden ser les centrífugues, agitadors orbitals, incubadores, 

ultrasons... Es citaran els diferents aparells utilitzats quan sigui necessari. 

5.1. Aparells de mesura 

5.1.1. Sonda de pH i redox 

Es disposa del multímetre MULTI3620 (WTW, Alemanya) per a mesurar el pH i el potencial 

redox d’una solució. En aquest multímetre s’hi poden connectar dues sondes de mesura 

simultàniament. En la Figura 6 es pot observar el multímetre amb les sondes de pH i potencial 

connectades. 

Per a mesurar el pH s’utilitza la sonda SENTIX 980 (WTW, Alemanya). Aquesta es basa en un 

tub de vidre amb una solució tancada en el seu interior. Mitjançant la diferència de potencial 

entre la solució interior i l’exterior és possible determinar el pH. Donat que el pH depèn de la 

temperatura, la sonda incorpora un termòmetre per afinar la mesura. És important calibrar la 

sonda abans d’utilitzar-la per a comprovar que les mesures realitzades són correctes. Per a fer-

ho, es submergeix en tres solucions calibradores de pH conegut. És important calibrar la sonda 

prop del rang de pH de treball. El procés de calibrat és automàtic. Donat que habitualment 

treballarem a pHs àcids, s’utilitzen solucions calibradores de pH 7.000, 4.010 i 2.000 

especialment dissenyades per aquest fi. 

Per a mesurar el potencial redox s’utilitza el mateix multímetre amb la sonda SENTIX ORP-T 

900 (WTW, Alemanya). El principi de funcionament és semblant al cas anterior però en aquest 

cas no és necessari el procés de calibrat. 
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Figura 6: Sonda de pH i redox amb els patrons de pH 2, 4 i 7. 

5.1.2. Espectrofotometria UV-Vis 

L’aparell utilitzat és el model Lambada 25 (Perkin Elmer, Estats Units). En la Figura 7 es pot 

observar una fotografia de l’aparell. 

L’espectrofotòmetre ultraviolat-visible (UV-Vis) és un aparell capaç d’emetre ones 

electromagnètiques dins l’espectre ultraviolat i visible de manera selectiva. El principi de 

funcionament es basa en què cada substància absorbeix unes longituds d’ona determinades. 

Així, les longituds d’ona que són absorbides indiquen presència d’una substància. D’aquesta 

manera, es pot utilitzar l’aparell per a dues finalitats diferents: 

D’una banda, es pot identificar quines substàncies hi ha presents a una mostra de forma 

qualitativa. Per a fer això, es realitza un escombrat de totes les longituds d’ona i s’obté un 

diagrama que mostra l’absorbància (quantitat de radiació absorbida) de la mostra en cada 

longitud d’ona. Comparant aquest diagrama amb una base de dades es possible saber quina o 

quines substàncies són presents dins la mostra donat que hauran absorbit llum en unes 

determinades longituds d’ona. 

D’altra banda, l’aparell també ens proporciona l’opció de fer un anàlisi quantitatiu d’una 

substància. Per a fer això, cal saber la substància que hi ha present dins la mostra i seleccionar 

una longitud d’ona que sigui absorbida per aquesta. L’aparell ens retornarà aleshores un valor 

d’absorbància. Dins un rang de concentracions, l’absorbància és proporcional a la 

concentració. Així doncs, comparant l’absorbància de la mostra amb els valors prèviament 

obtinguts a partir de patrons de concentracions conegudes és possible de determinar la 

concentració de la mostra. 
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Figura 7: Aparell d’espectrofotometria UV-Vis Lambada 25. 

5.1.3. Espectrofotometria d’absorció atòmica 

Per a realitzar l’espectrofotometria d’absorció atòmica es disposa de l’aparell Solar S2 (Thermo 

Fisher Scientific, Estats Units). L’equip consta de l’absorció atòmica, un mostrejador de mostres 

automatitzat i un ordinador per al processament de les dades tal com es pot veure en la Figura 

8. 

 

Figura 8: Aparell d'absorció atòmica Solar S2. 
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L’absorció atòmica es basa, com molts mètodes d’anàlisi instrumental, en la llum. En aquest 

cas, es requereix una mostra la qual serà atomitzada (s’aporta energia suficient per a trencar 

els enllaços i que quedin àtoms lliures). En el model utilitzat, l’energia s’aporta mitjançant una 

flama. A continuació, s’utilitza un raig de llum que travessa la flama i, en funció de l’absorbància 

que presenti la flama, es pot relacionar amb la concentració d’un determinat element dins 

aquesta. 

La principal diferència entre aquest aparell i l’UV-Vis és que les làmpades són del mateix 

element a analitzar, és a dir: si es vol analitzar coure, s’utilitza una làmpada de coure, la qual 

només emetrà llum en longituds d’ones que son absorbides pel coure. Per contra, en l’UV-Vis 

la làmpada produeix moltes longituds d’ona i es l’aparell mitjançant un joc de miralls que 

selecciona una longitud desitjada. 

L’aparell està configurat que per a cada valor que proporciona com a resposta realitza 5 

lectures de les quals en descarta la més dispar i fa una mitja de la resta, per a disminuir així 

possibles errors experimentals. 

5.1.4. Sensors d’oxigen 

En el present treball s’utilitzaran dos sensors d’oxigen diferents, un per a mesures 

macromètriques, és a dir, per a mesurar el contingut d’oxigen d’un volum relativament gran de 

líquid com pot ser el reactor o el reservori de la columna i un altre per a mesures 

micromètriques en volums molt petits de líquid. El que mesuren ambdós sensors és la quantitat 

d’oxigen dissolt en 
𝑚𝑔

𝐿
. 

Per a les mesures macromètriques s’utilitza el sensor CellOx355 (WTW, Alemanya). Les 

lectures d’aquest sensor s’obtenen mitjançant el multímetre Multi740 i el Terminal740 de la 

mateixa marca.  

Per a les mesures micromètriques s’utilitzarà el sensor FireString O2 (Pyroscience, Alemanya). 

Aquest sensor s’utilitzarà per a la realització de les microrespirometries, una tècnica de mesura 

de l’activitat microbiana que es troba explicada posteriorment en l’apartat 5.2.3. 

5.2. Mètodes d’anàlisi 

5.2.1. Protocol d’anàlisi del ferro 

L’objectiu de l’anàlisi de ferro és determinar la quantitat de Fe
2+

, Fe
3+ 

i Fe total present en la 

mostra. Per a poder determinar les tres quantitats es realitzen dues anàlisis: anàlisi de Fe
2+

 i 

anàlisi de ferro total. El Fe
3+ 

present a la mostra correspon a la diferència entre el Fe
2+ 

i el Fe 

total. S’utilitza el mètode descrit en (Vogel, Jeffery i Vogel 1989). 

La determinació de la concentració de ferro es realitza mitjançant l’espectrometria UV-Vis. Per 

a poder mesurar l’absorció amb aquesta tècnica és necessari formar un complex de ferro que 

absorbeixi de forma altament sensible una longitud d’ona dins de l’interval UV-Vis. És per això 

que cal realitzar una preparació de les mostres abans de procedir amb l’anàlisi. Degut a aquest 

fet, a més a més de les mostres i els patrons per a fer la recta de calibratge es requereix de 

tres solucions de reactius: una solució d’acetat de sodi trihidratat 0.003 M, una solució de 1,10-

fenantrolina 0.0055 M i una solució de hidroxilamina clorhidratada 1.44 M.  
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La fenantrolina és l’agent complexant que s’uneix amb el Fe
2+ 

i permet la seva detecció. La 

hidroxilamina només s’afegirà en les determinacions de ferro total i és utilitzat per a reduir tot el 

ferro a Fe
2+ 

per tal que pugui complexar. Finalment, l’acetat és utilitzat per a controlar el pH. 

Les dissolucions es preparen de la forma següent: 

a. Acetat de sodi trihidrat: Es dissolen 40.82 mg d’acetat de sodi trihidratat en 100 

mL d’aigua i s’agita per a dissoldre completament 

b. 1-10-fenantrolina: Es dissolen 0.1 g en 100 mL d’aigua i es col·loca la solució 

en un bany a 50 ºC amb agitació. Es manté en el bany fins que la fenantrolina 

s’hagi dissolt completament 

c. Hidroxilamina clorhidratada: Es dissolen 10 g en 100 mL i s’agita fins a 

dissoldre completament. 

Per a la preparació dels patrons es parteix d’una solució mare de 100 ppm de ferro preparada a 

partir de sulfat de ferro heptahidratat (0.1264 g de FeSO4·7H2O en 250 mL d’aigua). En la 

Taula 4 i en la Taula 5 es mostra la quantitat de cada substància necessària per a preparar els 

patrons de Fe
2+

 i ferro total respectivament. Pels següents procediments i donat que a l’afegir la 

fenantrolina es produeix una reacció química, cal seguir l’ordre d’addició d’esquerra a dreta. A 

més, es prepararan els patrons al mateix moment que les mostres i no s’incorporarà la 

fenantrolina fins a tenir tots els patrons i mostres amb l’acetat ja afegit per tal d’assegurar un 

temps de contacte el més semblant possible entre les diferents mostres.  

Taula 4: Patrons per al anàlisi de Fe
2+

. 

Patró 
Sol. mare 

(𝝁𝑳) 

Aigua destil·lada 

(mL) 

Acetat 

(mL) 

Fenantrolina 

(mL) 

Aigua destil·lada 

(mL) 

1 ppm 100 1 0.2 0.8 7.9 

2 ppm 200 1 0.2 0.8 7.8 

4 ppm 400 1 0.2 0.8 7.6 

6 ppm 600 1 0.2 0.8 7.4 

8 ppm 800 1 0.2 0.8 7.2 

10 ppm 1000 1 0.2 0.8 7.0 

Taula 5: Patrons per al anàlisi de ferro total. 

Patró 
Sol. mare 

(𝝁𝑳) 

Hidroxilamina 

(mL) 

Acetat 

(mL) 

Fenantrolina 

(mL) 

Aigua destil·lada 

(mL) 

1 ppm 100 1 0.2 0.8 7.9 

2 ppm 200 1 0.2 0.8 7.8 

4 ppm 400 1 0.2 0.8 7.6 

6 ppm 600 1 0.2 0.8 7.4 

8 ppm 800 1 0.2 0.8 7.2 

10 ppm 1000 1 0.2 0.8 7.0 
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Per a la preparació de les mostres el procediment és semblant que per als patrons i es mostra 

en la Taula 6 pel Fe
2+ 

i en la
 
Taula 7 pel ferro total: 

Taula 6:Preparació de la mostra per al anàlisi de Fe
2+

. 

Mostra (𝝁𝑳) 
Aigua 

destil·lada (mL) 
Acetat (mL) 

Fenantrolina 

(mL) 

Aigua 

destil·lada (mL) 

10 1 0.2 0.8 7.99 

Taula 7: Preparació de la mostra per al anàlisi de ferro total. 

Mostra (𝝁𝑳) 
Hidroxilamina 

(mL) 
Acetat (mL) 

Fenantrolina 

(mL) 

Aigua 

destil·lada (mL) 

10 1 0.2 0.8 7.99 

Cal considerar que la dilució practicada en la preparació de les mostres és molt gran (10  𝜇𝐿 en 

10 mL, una dilució 1:1000) per tant, s’ha d’agitar bé la mostra abans d’agafar els 10 𝜇𝐿 per tal 

que sigui ben homogènia. També s’ha de tenir en compte que la concentració final de la mostra 

a analitzar un cop afegits els reactius no pot ser superior a 10 ppm o sortiria de la recta de 

calibratge determinada a partir dels patrons. En cas que es prevegi tenir una concentració de 

ferro més elevada que aquesta, s’hauria de realitzar una dilució prèvia abans de començar el 

protocol. 

Un cop preparats els patrons i les mostres, s’esperen 10 minuts perquè la reacció entra la 

fenantrolina i el ferro es pugui produir. Usualment aquests 10 minuts es gasten en acabar 

d’afegir aigua a les mostres, llavors no cal esperar més. És important engegar l’aparell d’UV-Vis 

uns 10 minuts abans de començar a analitzar. 

Finalment, mitjançant l’espectrometria UV-Vis s’analitzen les mostres a una longitud d’ona de 

515 nm 

5.2.2. Protocol d’anàlisi del coure 

En la determinació del coure es vol saber la quantitat de coure dissolt present en una mostra. 

L’anàlisi es realitza mitjançant l’espectrometria d’absorció atòmica. 

Primer de tot, cal preparar els diferents patrons que ens serviran per a realitzar la recta de 

calibratge. Els patrons preparats seran d’1 ppm, 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm i 10 ppm i per a 

preparar-los es partirà d’una dissolució comercial Cu
2+

 de
 
1000 ppm. Aquesta solució es 

dissoldrà primer en una solució de 100 ppm i després es prepararan els patrons, per tal de 

minimitzar l’error de dilució. 

Per a la preparació de les mostres només cal realitzar les dilucions corresponents per que els 

valors de concentració finals no siguin superiors a 10 ppm. En els experiments treballats, 

usualment això implica una dilució 1:400. Donat que l’aparell és molt sensible, cal filtrar totes 

les mostres a un mínim de 0.45 𝜇𝑚 per evitar possibles danys en l’atomitzador de l’aparell. Tal 

com s’ha descrit anteriorment, la làmpada utilitzada per a l’anàlisi de coure és la làmpada de 

coure. 
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5.2.3. Microrespirometries 

La microrespirometria és una tècnica que es basa en mesurar l’activitat dels microorganismes 

en funció de la velocitat de consum d’oxigen. Es parteix d’una mostra amb contingut biològic i 

s’afegeix un pols d’aliment. Es mesura la concentració d’oxigen dins la mostra al llarg del 

temps. La velocitat amb la qual aquesta decreix és un indicador de l’activitat dels 

microorganismes: com més activitat, més ràpidament decreix la concentració d’oxigen. 

Per a realitzar l’experiment, es parteix de 2 mL de mostra als quals se’ls afegeix 2 mL de medi 

6K. El contingut es col·loca en una cubeta de 4mL la qual porta incorporada el sensor d’oxigen. 

S’ha utilitzat el sensor FireString O2 (Pyroscience, Alemanya) tal com s’ha exposat al parlar dels 

sensors d’oxigen en apartats anteriors. Aquest equip mostra com a resultat una gràfica on es 

mostra l’evolució de la concentració d’oxigen al llarg del temps. Es situa la cubeta en un bany a 

30 ºC i es deixa durant uns 20-30 minuts. De seguida s’observa que la concentració d’oxigen 

comença a decréixer i, al cap de pocs minuts, adquireix una tendència lineal. El procés 

continua fins que decidim parar l’experiment o fins que s’acaba l’oxigen present en la mostra. 

De cada respirometria s’obté un únic valor que corresponent al pendent de la recta de consum 

d’oxigen. És important agafar aquest valor en el tros on la gràfica presenta un comportament 

lineal.  

5.2.4. Mètodes de mesura de biomassa 

Quan s’ha de fer referència a processos biològics, és necessari especificar la quantitat de 

biomassa o microorganismes present en les condicions de treball. Tota activitat biològica depèn 

de la concentració de microorganismes presents; a més microorganismes més consum de 

substrat, més generació de productes... Hi ha diverses tècniques per a determinar la 

concentració de biomassa. L’elecció d’una tècnica o una altra depèn del microorganisme amb 

el qual s’estigui treballant. 

Els Ac. ferrooxidans són uns microorganismes peculiars i, malauradament, s’ha trobat que 

moltes de les tècniques comunament utilitzades no serveixen per a determinar la seva 

concentració. En concret, s’han provat les següents tècniques: 

a) Pes sec 

És potser la tècnica més directa de determinació de la concentració  de biomassa en 
𝑚𝑔

𝐿
.  

Primer de tot s’agafa una mostra i es renta per a netejar-la del medi i dels precipitats 

Per a fer això la mostra es centrifuga i la biomassa es torna a suspendre en aigua. 

Seguidament es filtra per tal que tots els sòlids en suspensió hi quedin retinguts; cal 

pesar el filtre prèviament. A continuació s’asseca el contingut obtingut a 105 ºC per 

evaporar tot el líquid i obtenir així els sòlids totals presents en la mostra. Els sòlids 

totals és el pes mesurat després de l’assecatge menys el pes del filtre (59). 

𝑆𝑆𝑇 =
𝑃𝑒𝑠105º𝐶 − 𝑃𝑒𝑠𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒

𝑉
 (59) 

 

Finalment, s’escalfa un altre cop fins a 500-550 ºC i s’espera unes 2 h per tal que tots 

els components volàtils, que són els components orgànics,  s’evaporin. D’aquesta 

manera en la mostra queda únicament present aquells components que no s’han 
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evaporat. Amb la diferència entre les dues pesades s’obtenen els sòlids en suspensió 

volàtils (60).  

𝑆𝑆𝑉 =
𝑃𝑒𝑠105º𝐶 − 𝑃𝑒𝑠550º𝐶

𝑉
 

(60) 

 

Aquests sòlids en suspensió volàtils corresponen a la quantitat de biomassa present en 

la mostra agafada prèviament. 

Pels Ac. ferrooxidans aquest mètode no ha resultat efectiu degut a la presència de 

precipitats de ferro, els quals s’ajunten amb la biomassa durant la centrifugació i per 

tant, quan es suspèn de nou la biomassa encara queden allà. Llavors, a l’escalfar la 

mostra a 550 ºC part d’aquest ferro s’oxida passant a òxids de ferro, el que fa variar la 

massa dels sòlids no volàtils (Pes550ºC). Aquest fet impossibilita saber els sòlids en 

suspensió volàtils, ja que al escalfar a 550 ºC s’ha afegit massa a la mostra en forma 

d’òxids que abans no hi era. 

En resum, s’ha observat que aquest mètode no serveix pels Ac. ferrooxidans. 

 

b) Densitat òptica 

Es tracta d’una de les tècniques més senzilles de determinació de microorganismes. 

Consisteix a agafar una mostra de la solució a determinar i analitzar la seva 

absorbància mitjançant espectrofotometria UV-Vis. L’absorbància que presenta una 

determinada mostra és proporcional al logaritme del nombre de cèl·lules presents en la 

mostra: com més cèl·lules, més terbolesa s’observa en la mostra i, en conseqüència, 

més absorbància. L’anàlisi es fa usualment a una longitud d’ona de 500 nm (Barron i 

Lueking 1990). Així i tot, al ser una mesura indirecta és necessari abans haver fet 

prèviament una relació entre absorbància i quantitat de biomassa. 

En el nostre medi de treball, aquest mètode presenta una relació amb la quantitat de 

biomassa però no hem trobat experimentalment la linealitat desitjada. Atribuïm aquest 

fet a la presència de diferents ions de ferro, els quals donen color i precipitats que es 

puguin formar que afegeixen terbolesa. Tot i que alguns autors com el citat 

anteriorment han aconseguit la relació desitjada, experimentalment les interferències 

han evitat que nosaltres puguem obtenir el mateix. Dins el grup s’està treballant encara 

actualment per a mirar de trobar aquesta relació, la qual facilitaria molt la feina. 

 

c) Anàlisi de proteïna 

Aquest mètode consisteix en seguir un protocol específic d’anàlisi per a quantificar la 

quantitat d’una proteïna, nitrogen proteic o algun component present en els 

microorganismes per tal de poder-ho relacionar amb la quantitat d’aquests que hi siguin 

presents. Igual que amb la densitat òptica, es requereix una relació. 

De mètodes de determinació de proteïna n’hi ha varis, dels quals s’ha provat el mètode 

de Bradford (Barron i Lueking 1990) o el Lowry (Peterson 1977). No s’explicaran en 

detall aquests mètodes donat que no s’han obtingut bons resultats a causa de les 

interferències que origina el ferro en diferents parts del protocol. 

 

d) Comptatge directe 

Es tracta d’un mètode laboriós. Consisteix a comptar a través d’un microscopi el 

nombre de cèl·lules presents en un volum determinat per tal de determinar així el 
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nombre de 
𝐶è𝑙·𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠

𝑚𝐿
. Tot i no ser un mètode gaire pràctic, ha resultat ser molt efectiu per 

a poder determinar la concentració d’Ac. ferrooxidans.  

En concret, s’ha utilitzat el comptatge per càmera de Neubauer. La càmera és un 

portaobjectes el qual té una graella. Per a realitzar el comptatge, cal situar 10 µL de 

mostra sobre la cel·la i cobrir-ho amb un cobreobjectes. Posteriorment es mira a través 

del microscopi a 400 augments. Llavors cal observar els microorganismes i contar 

quants d’aquests hi ha en cada graella. Cal realitzar el comptatge en 5 graelles 

diferents, distribuïdes tal com s’indica en la Figura 9 per tal que el comptatge sigui 

representatiu. 

Dins de cada cel·la, s’ha de contar un mínim de 10 cèl·lules i un màxim de 30. Si es 

compta un nombre de microorganismes fora d’aquest rang és necessari diluir la mostra 

fins que es pugui contar un número dins el rang establert (o agafar una mostra menys 

diluïda si el número és per sota l’interval). Usualment és necessari diluir la mostra 

diverses vegades. 

 

Figura 9: Càmera de Neubauer (Rodak et al. 2005). 

Un cop obtingut el comptatge de cada una de les 5 graelles, s’aplica la fórmula (61) per 

a obtenir la concentració cel·lular. 

𝑛𝑢𝑚 𝑐𝑒𝑙.

10𝜇𝐿
=

∑ 𝑐è𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑃𝑓 · 𝑆𝑝 · 𝐹𝐷
 (61) 

 

On: 

 𝑃𝑓 és la profunditat de la càmera en mm (0.1 en la càmera utilitzada) 

 𝑆𝑝 és superfície de la càmera en mm
2
 (0.25 en la càmera utilitzada) 

 FD és factor de dilució utilitzat. (Ex. Si es dilueix la mostra en una relació 

1:1000 llavors FD=100).  

Així doncs, per a poder realitzar un seguiment de la concentració de microorganismes 

s’utilitzarà aquesta tècnica. Usualment la concentració s’expressa en 
𝑐è𝑙·𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠

𝑚𝐿
. Un cop obtingut el 

valor a través de la fórmula (61) només és necessari fer un canvi d’unitats. 
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5.3. Reactius i medis 

5.3.1. Preparació del medi 0K i 6K 

Quan parlem de medi o medi mineral ens referim a una solució amb totes les sals que 

necessiten els microorganismes per a créixer correctament, ja que els hi aporten els nutrients 

essencials. La referència 0K o 6K correspon a la quantitat de ferro present en el medi. Així, un 

medi 0K està format únicament per a les sals minerals sense contenir aliment (0 ppm de Fe
2+ 

) 

mentre que el medi 6k, utilitzat per a alimentar el bioreactor, consta de totes les sals i 6000 ppm 

de Fe
2+

. El raonament és el mateix si en algun moment es parla de medi 3K, 9K, etc. La 

composició en sals del medi està expressada en la Taula 8. 

Taula 8: Composició de sals del medi mineral. 

Sal Concentració (
𝒈

𝑳
) 

Sulfat d’amoni 3 

Sulfat de magnesi heptahidratat 0.5 

Hidrogensulfat de potassi 0.5 

Clorur de potassi 0.1 

Nitrat de calci tetrahidratat 0.014 

Per a preparar el medi, cal mesurar les quantitats desitjades de sals i dissoldre-les en aigua 

destil·lada.  

La solució de ferro es forma a partir de sulfat de ferro(II) heptahidratat. Per a preparar un medi 

6K, són necessaris 30 g de sulfat de ferro. 

Per a motius d’emmagatzematge (evitar que es formin precipitats), es prepara per sepreat el 

medi 0K i la solució de ferro. Així, perquè la concentració final resulti, una opció és introduir 

totes les sals en 0.9 L en lloc d’1 L (es a dir, introduir els 3 g de sulfat d’amoni en 0.9 L i així per 

totes les sals) i tot el ferro necessari en 0.1 L. En el moment d’utilitzar-ho es mesclen les sals i 

el ferro en una proporció 9:1. Per exemple, per a preparar 1 L de solució 6K s’agafaran 0.9 L de 

sals i 0.1 L de ferro. Per a preparar 1 L de solució 0K s’agafaran 0.9 L de sals i 0.1 L d’aigua 

destil·lada. D’aquesta manera obtindrem sempre la concentració de sals desitjada en el medi.   

Finalment, abans d’utilitzar qualsevol d’aquests medis s’ajustarà el pH amb àcid sulfúric al 10% 

fins a pH 1.75. 

5.3.2. Pretractament del residu 

Les plaques electròniques de circuit imprès (PCB per a les seves sigles en anglès) són un 

residu molt heterogeni format principalment per a components plàstics, metalls i fibra de vidre. 

Diem que és un residu heterogeni perquè les composicions de les tres parts varien molt en 

funció de cada placa electrònica i en l’interior d’aquestes. 

A l’hora de realitzar experiments, el fet que el residu sigui tan heterogeni dificulta l’obtenció de 

resultats. A més a més, una PCB és massa gran per a realitzar experiments correctament en 

l’escala de laboratori. Si parlem d’un procés de lixiviació, com més petita és la partícula a lixiviar 

millors són els resultats, ja que la lixiviació és un procés de superfície i com més superfície de 
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contacte millor. Per aquests motius (i algun altre que se citarà posteriorment) és necessari 

triturar les PCB fins a una mida de partícula. 

Es parteix de moltes PCB diferents les quals es tallen mitjançant cisalles o tisores fins a una 

mida aproximada de 1 cm
2
. A continuació aquestes s’introdueixen en un molinet mecànic el 

qual tritura la PCB encara més. De la sortida d’aquest molinet, s’obté una massa no uniforme 

de partícules les quals es separen segons tres mides diferents mitjançant un procés de 

garbellat: >1 mm, 0.18-1 mm i <0.18 mm. En la Figura 10 es poden observar les diferents 

mides de partícula obtingudes. 

 

Figura 10: Mides de PCB obtingudes. a) 1cm, b) >1mm, c) 0.18 -1mm, d)<0.18mm (Galera 2018). 

Quan es va realitzar aquest procès per a primera vegada, la pregunta va ser quina de les tres 

fraccions de particules obtingudes és millor utilitzar com a matèria primera. Mitjançant una 

digestió amb aigua règia i un posterior anàlisi del coure de la solució, es va determinar quina 

quantitat de coure conten cada una de les diferents mostres. Es va determinar que la fracció 

amb partícules de diàmetre inferior a 0.18 mm no conté gairabé res de coure; en el procès de 

triturat, les parts que s’han triturat més són els plàstics. Pel que respecte a les altres dues 

fraccions, ambdúes presentaven una composició semblant però en el cas de les partícules de 

diàmetre superior a 1 mm els diferents anàlisis donaven resultats dispars: la composició de les 

a) b) 

c) 
d) 
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partícules no es gaire homogènia. Per aquest motiu, es selecciona treballar amb les partícules 

de mida entre 0.18-1 mm. 

Aquesta mida de partícula serà la utilitzada per a tots els experiments de lixiviació. És la fracció 

que conté una composició acceptable de coure, és la més homogènia i és bastant petita, fet 

que afavoreix el contacte amb l’agent extractor durant la lixiviació. 

Gràcies a aquests anàlisis amb aigua regia, es va poder establir que la composició mitjana de 

coure en aquest resiidu electrònic és aproximadament d’un 44% en pes. Aquest valor 

s’utilitzarà posteriorment com a referència per a determinar el coure total d’una mostra i així 

trobar el percentatge d’extracció de coure. Per a saber el percentatge d’extracció de coure real i 

de forma més exhaustiva caldria, un cop acabada la biolixiviació, digerir el residu amb aigua 

règia i determinar el coure total com la suma entre el lixiviat i el que no ho ha fet. 

De forma similar a l’obtenció del triturat de PCB s’obtè l’estructrurant per a la columna, el qual 

està format a partir de les carcases dels mobils triturades a una mida de partícula de 3 mm. 

5.3.3. Activació dels microorganismes 

Quan es comença un experiment amb microorganismes, hi ha una fase on pràcticament no hi 

ha cap evolució. Aquesta fase és coneguda com a fase de latència i es defineix com el temps 

que els microorganismes tarden a adaptar-se al nou medi i començar les seves activitats 

metabòliques normals. D’altra banda, l’inòcul per a l’experiment pot venir d’un medi de latència 

o manteniment i fins i tot d’alguna mostra guardada en nevera (on els microorganismes tenen 

les activitats totalment parades). 

Per tal d’agilitzar aquest temps i a la vegada comprovar que els microorganismes estan vius i 

amb l’activitat normal es realitza un procés d’activació previ a la realització dels experiments. 

Aquest procés consisteix en cultivar els microorganismes en un petit medi per tal que surtin de 

l’estat de latència i així posteriorment poder inocular de forma més eficaç i amb més 

concentració de microorganismes. 

Per a realitzar l’activació es parteix de 1.5 mL de mostra d’Ac. Ferrooxidans els quals 

s’introdueixen en un matràs juntament amb 13.5 mL de medi 6K. El matràs es guarda en la 

incubadora a 30 ºC i una agitació de 155 rpm  es deixa en aquest estat fins que s’observa un 

canvi de color visible. Aquest canvi ens indicarà que la majoria del ferro ja ha estat oxidat a 

Fe
3+

 i que per tant, els microorganismes ja estan actius. A continuació, es pot utilitzar el 

contingut d’aquest matràs per a inocular. Si la mostra d’Ac. Ferrooxidans provenia d’una soca 

que portava temps inactiva, el procés pot tardar uns 10-15 dies.  

5.3.4. Inoculació dels sistemes biològics 

La inoculació és el procés d’introduir biomassa en un bioreactor o matràs per tal que aquest 

comenci a operar amb microorganismes. 

Usualment es treballa amb un inòcul del 10% en volum, el que vol dir que per a poder inocular 

un reactor de 2 L introduïm 200 mL de microorganismes i la resta medi mineral amb aliment. 

Aquests 200 mL d’Ac. Ferrooxidans provenen d’un procés d’activació per tal d’entrar com més 

ràpid millor en la fase exponencial de creixement biològic. Tal com s’ha exposat en el punt 

anterior, usualment l’activació es realitza en només 15 mL. Per a poder aconseguir 200 mL de 

biomassa activa és necessari realitzar passades, és a dir, introduir aquests 15 mL en un altre 
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recipient de 150 mL amb medi 6K per anar fent créixer la quantitat de biomassa disponible. Una 

passada funciona igual que un procés d’activació, sols que tarda menys temps. Amb 2-3 dies 

l’aliment ja ha estat consumit i els microorganismes han adquirit una concentració suficient. Es 

realitzen les passades que siguin necessàries fins a aconseguir quantitat suficient de 

microorganismes. 

5.4. Planificació experimental 

5.4.1. Lixiviació de PCB en matràs 

Per a realitzar una lixiviació en matràs s’utilitza habitualment un matràs de 500 mL que 

contingui bafles, unes entrades del vidre que trenquen el moviment del fluid interior quan 

aquest està en agitació, provocant un moviment més turbulent. Aquests matrassos són típics 

d’operacions amb microorganismes però el fet de trencar el moviment afavoreix també el 

contacte entre el líquid i les plaques electròniques. 

Dins aquest matràs, s’introdueix el medi amb la quantitat desitjada de ferro  (usualment 200 mL 

de medi 6K) i la quantitat desitjada de plaques electròniques (normalment 1.5 g per tal que 

quedi una concentració de PCB de 7.5 (
𝑔

𝐿
). En cas que no s’hagi realitzat anteriorment, s’ajusta 

el pH fins a 1.75 mitjançant àcid sulfúric al 10%.  

El matràs es tapa amb un tap de cotó que permeti l’aeració i s’introdueix en una incubadora a 

30 ºC i 155 rpm. Des del moment en què es posa en contacte el ferro amb les plaques 

electròniques, la lixiviació comença.  

Es prenen mostres al llarg del temps per a poder analitzar posteriorment el coure i el ferro. Del 

procés de mostreig cal tenir en compte un parell de coses: la mostra ha de ser suficientment 

petita com per a no afectar el volum total de l’experiment. Si es treballa amb 200 mL, es 

recomana extreure mostres de 1 mL i no extreure més de 20 mostres al llarg d’un mateix 

l’experiment, per tal de no afectar de forma significativa el volum de l’experiment. Al moment de 

prendre la mostra, és important filtrar-la per evitar que petits trossets de PCB quedin en la 

mostra. Cal assegurar que no hi ha partícules en la mostra perquè els diferents aparells 

d’anàlisi són molt sensibles (especialment l’absorció atòmica) i una partícula el podria taponar. 

Per a prendre la mostra, s’utilitzen micropipetes. Un cop agafada la mostra, aquesta es col·loca 

en una xeringa. A la sortida d’aquesta xeringa haurem col·locat un filtre de 0.45 𝜇𝑚. Finalment, 

traspassem el líquid de la xeringa a través del filtre cap al Eppendorff o tub d’assaig on 

guardem la mostra i ho conservem a la nevera fins al moment de l’anàlisi. 

Prenem aquesta forma descrita d’obtenir mesures com un habitual i utilitzem aquest petit 

procediment per agafar qualsevol mesura dels experiments de lixiviació. 

5.4.2. Lixiviació de PCB en columna 

Per a poder adaptar un procés a escala de laboratori i treballar en petit, s’ha ideat un petit 

sistema que funcioni emulant el comportament d’una columna de més dimensions. Tot i tenir 

columnes de vidre d’escala de laboratori, se n’ha ideat una d’una mica més petita de plàstic per 

tal de poder treballar amb menys quantitat de ferro i de PCB. 

S’utilitza com a columna un tub Falcon en el cul del qual s’ha fet un forat i col·locat una rosca 

per a poder-hi connectar el tub de sortida del líquid. En la part superior del Falcon hi ha un tap 

d’ampolla amb un forat al mig on hi ha fixat el ruixador. Dins la columna en la part inferior hi ha 



Ramon Miquel Estudi i modelització d’un procés de valorització de residus 
electrònics mitjançant tècniques de biolixiviació. 

 

 
46 

una reixa que fa de suport a una esponja. Aquesta esponja s’utilitza com a plat de la columna; 

les PCB es col·loquen sobre aquesta. Les PCB es col·loquen juntament amb trossos de plàstic 

de 3 mm de diàmetre que fan la funció d’estructurants. En experiments previs es va comprovar 

que utilitzar PCB sense estructurant no era un bon sistema, ja que amb el líquid les PCB es 

compacten dificultant molt el pas del fluid i impedint un bon contacte. Tota la columna està 

subjectada mitjançant un suport amb pinces. 

Al costat de la columna es situa un pot o ampolla que fa la funció de reservori. En aquest 

recipient trobem el líquid lixiviant, usualment 400 mL. Mitjançant una bomba peristàtica 

Masterflex 77202-50 (Cole Parmer, Estats Units) part del líquid va circulant fins al cap de la 

columna on és ruixat a l’interior d’aquesta. El cabal de líquid és de 1.76 
𝑚𝐿

𝑚𝑖𝑛
, corresponent a la 

posició 6 de la bomba. S’utilitza aquest cabal perquè genera una bona dispersió del líquid 

sense fer massa pressió. A la sortida de la columna, la mateixa bomba succiona el líquid i el 

torna a introduir dins el reservori. D’aquesta manera el reservori és una extensió de la columna 

i les mesures es prenen des de aquest donat que la seva composició anirà variant amb el 

temps a mesura que la lixiviació tingui lloc. En la Figura 11 es pot veure una fotografia del 

muntatge. A causa d’aquest procés, a vegades petits trossets de PCB van a parar al reservori i 

són succionats de nou per la bomba encallant-se en el ruixador. Per evitar això es va situar un 

filtre abans del ruixador el qual reten la majoria de les partícules. 

A l’idear l’estructura d’aquesta manera es facilita molt la incorporació del procés en continu. En 

cas de voler treballar amb una cabal d’entrada i sortida circulant de forma contínua només es 

Figura 11: Muntatge de la columna de biolixiviació. 
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necessari connectar una altra bomba peristàtica com la ja utilitzada per a situar una entrada i 

una sortida del reservori amb el cabal desitjat.  

5.4.3. Bioreactor 

Actualment, es treballa amb un bioreactor de 2 L de capacitat en discontinu. El bioreactor 

compta amb camisa externa, aeració mitjançant un difusor i agitació mitjançant una turbina. 

L’ajust de pH es fa de forma manual i periòdica. Es pot veure una imatge del reactor en la 

Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Bioreactor en discontinu. 

La temperatura d’operació del bioreactor és de 30 ºC, regulada per mitjà d’una camisa externa 

on circula aigua procedent d’un bany calent a 30 ºC.  

El pH del bioreactor és manté a 1.75. El rang de pH òptim de per als  Ac. ferrooxidans oscil·la 

entre 1.5 i 3.5 (Nemati et al. 1998a). És treballa a un pH en el llindar àcid dins l’òptim, ja que el 

Fe
3+ 

és una substància que precipita molt ràpidament a pHs elevats. S’ha de mantenir el nivell 

de pH tan baix com sigui possible per evitar que això succeeixi i, tot i així, petites quantitats de 

ferro continuen precipitant. Dins el reactor s’ha observat experimentalment la presència de 

jarosites, un mineral format essencialment degut a la precipitació del ferro. La formació de 
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precipitats pot generar problemes en aeració, agitació, transferència de calor i inutilitzar els 

aparells de mesura. 

Amb el procés en discontinu, no hi ha un sensor de pH incorporat de manera que es va 

mesurant regularment amb un pH-metre i ajustant amb àcid sulfúric al 10% en volum. Tal com 

es pot observar en l’equació (2) citada anteriorment en l’apartat 1.3.1., l’oxidació biològica del 

ferro consumeix protons. Aquest fet vol dir que a mida que l’activitat biològica es duu a terme el 

pH tendeix a augmentar. És per això que es requereix un àcid per a ajustar el pH. A més, donat 

que el pH de treball és bastant baix, un àcid fort com l’àcid sulfúric facilita la seva regulació.  

En termes d’aeració, s’està injectant aire mitjançant difusor a un cabal de 30 
𝐿

ℎ
. Pel que 

respecta a l’agitació, el bioreactor consta d’una turbina simple de 4 pales inclinades que gira a 

200 rpm. Un procés d’agitació és necessari per a mantenir la matèria orgànica en suspensió i 

facilitar la difusió dels diferents compostos però aquesta no pot formar vòrtex i ha de ser 

suficientment lenta com per a no danyar els microorganismes ni sotmetre’ls a estrès hidràulic. 

Una mesura que es fa servir per a seguir el correcte funcionament del bioreactor és la mesura 

del potencial d’oxidació-reducció. Donat que el Fe
2+

 s’oxida a Fe
3+

, a mesura que el substrat es 

va consumint el potencial del reactor canvia. Aquesta dada s’utilitza per a saber si en el 

bioreactor encara queda substrat o si, per contra, s’ha d’alimentar de nou. Experimentalment 

s’ha vist que aquest paràmetre en les condicions de treball oscil·la entre 330 i 630 mV  quan el 

reactor està amb abundància de Fe
2+

 o Fe
3+ 

respectivament.  

Mentre el bioreactor operi en discontinu, el potencial redox s’utilitza per a determinar quan s’ha 

d’alimentar el reactor amb nou substrat i treure part de medi ja oxidat. Periòdicament, 

aproximadament cada 48 h, s’afegeixen 200 mL de substrat i medi nou (medi 6K) i es retiren 

300 mL que aniran a la fase de sedimentació, dels quals en tornaran 100 ml en recirculació. 

Per evitar l’acumulació de precipitats, en el retorn de la sedimentació es situa una purga. 

Aquest és el funcionament del reactor actualment, treballant en discontinu. Quan funcioni en 

continu es preveu una entrada de medi 6K així com una sortida de matèria cap al 

sedimentador. Un cop la planta estigui muntada en la seva totalitat, el Fe
2+ 

procedirà de la fase 

de cementació i només caldrà afegir les sals minerals a l’entrada del reactor. Serà necessària 

també una purga entre la cementació i el bioreactor per evitar l’acumulació d’altres metalls que 

puguin haver estat extrets durant la lixiviació. 

5.4.4. Determinació de la cinètica microbiana 

Per tal de determinar la cinètica dels Ac. ferrooxidans es realitzen experiments de creixement 

en discontinu.  

Es parteix d’un matràs de volum conegut, usualment de 200 mL, el qual s’inocula amb la relació 

de 10% de volum descrita en l’apartat 5.3.4 i la resta medi 6K. El matràs es situa a la 

incubadora a 30 ºC i 155 rpm. El procés consisteix a realitzar un seguiment al llarg del temps 

de la concentració de microorganismes així com de les concentracions de Fe
2+

 i Fe
3+

. 

L’experiment es dóna per finalitzat quan les concentracions de les tres variables s’estabilitzen, 

senyal que ja no queda substrat per a consumir i que el creixement ja ha finalitzat. 

Posteriorment, es determinen els diferents paràmetres de la cinètica mitjançant la tècnica 

d’ajust de models. 
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En algunes ocasions, l’experiment de creixement s’ha realitzat en un segon bioreactor idèntic al 

descrit en l’apartat 5.4.3 i que opera a les mateixes condicions.  

5.4.5. Procediment de la cementació 

Per tal de realitzar una cementació es parteix d’una solució de lixiviat que contingui Cu
2+

 dissolt, 

usualment de concentració entre 2000 i 3000 
𝑚𝑔

𝐿
 de coure. S’introdueixen 100 mL d’aquesta 

solució en un vas de precipitats de 500 mL i a continuació s’afegeixen 0.4 g en forma de 

partícules de ferro sòlides, siguin aquestes en forma d’encenalls o de pols depenent de 

l’experiment. Aquesta és una quantitat suficient per a extreure tot el coure que trobem 

habitualment en una solució de lixiviat. 

L’experiment es realitza en presència d’agitació mitjançant el Jar-test o agitació orbital per tal 

d’afavorir un bon contacte entre les partícules i el líquid. Es realitza un seguiment al llarg del 

temps de la concentració de coure present en el líquid. L’experiment presenta una durada de 2 

h, temps que s’ha observat que la reacció ja ha finalitzat i tot el coure ja ha estat recuperat en 

forma de partícules sòlides. 

Finalment, es filtra la solució mitjançant un paper de filtre per tal de recollir el cementat. El 

cementat es renta mitjançant l’addició d’aigua destil·lada i a continuació s’introdueix a un forn a 

100 ºC per tal d’assecar-lo. 

5.5. Mètodes matemàtics 

5.5.1. Ajust de models 

Un dels objectius del treball és descriure les diferents etapes del procés mitjançant models 

matemàtics. Un aspecte important és comprovar si els models proposats coincideixen amb les 

dades obtingudes experimentalment.  

Hi ha diverses formes de relacionar un model amb les seves dades experimentals. Una opció 

és intentar linealitzar la seva expressió i, mitjançant regressió lineal, representar les dades 

experimentals per a comprovar si s’obté una recta i determinar la seva correlació. 

Aquesta tècnica, tot i ser molt utilitzada per altres investigadors del mateix àmbit, presenta 

limitacions. Per aquest motiu s’utilitzarà una regressió no lineal basada en minimitzar una 

funció diferencia o error entre les dades experimentals i les dades predites pel model i trobar 

quins valors dels paràmetres permeten que el model encaixi més amb les dades experimentals. 

És a dir, es vol fer que el model s’ajusti a la corba generada per les dades experimentals, sigui 

quina sigui aquesta corba. Com més s’ajusti un model millor, ja que ens indica que el model 

prediu el comportament observat a la realitat. 

Aquest procés es realitzarà amb el software MATLAB versió R2018b. 

L’ajust de models funciona de la següent manera: Primer es proposa un model el qual pot ser 

una equació, sistema d’equacions, sistema d’equacions diferencials, etc. El model en qüestió 

es deixa en funció d’una o diverses variables i un o diversos paràmetres. Els paràmetres són 

valors numèrics constants que usualment tenen els models, com per exemple la constant dels 

gasos en el model dels gasosos ideals o la constant cinètica d’una reacció química. En l’ajust 

de models els paràmetres són el que es vol determinar. Les variables són els valors que podem 

obtenir experimentalment tals com la concentració, el temps... 
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A continuació es defineix una funció objectiu: aquesta funció és l’encarregada de comparar els 

resultats del model amb les dades experimentals. Una funció objectiu pot ser, per exemple, 

l’error absolut o l’error experimental. 

Arribats a aquest punt tenim un model que en funció d’unes variables d’entrada i uns 

paràmetres ens proporciona un resultat. També tenim una funció objectiu que ens compara la 

diferència entre el resultat del model i les dades experimentals. El procés d’ajust consisteix a 

trobar el mínim d’aquesta funció objectiu. Per a fer-ho, es van provant diferents combinacions 

de paràmetres i s’agafa com a resultat el conjunt de paràmetres que generen una funció 

objectiu mínima. Per a poder començar aquest procés iteratiu, es requereix les condicions 

inicials del sistema i d’un valor inicial dels paràmetres.  

En la Figura 13 s’exposa el funcionament utilitzant un model simple on X i Y són variables i “a” 

és un paràmetre. El subíndex m índica que és un valor obtingut pel model (per a poder 

diferenciar el model de les dades experimentals): 

 

Figura 13: Procés d'ajust de models. 

Per a realitzar aquest ajust s’utilitzarà la funció predeterminada del MATLAB: fminsearch. En 

casos particulars s’han utilitzat altres funcions similars com per exemple fminbnb, una funció 

que permet fer l’ajust tot limitant el rang dels paràmetres obligant per exemple que aquests 

siguin sempre positius. La limitació de fminbnb és que només pot ajustar un paràmetre mentre 

que fminsearch pot ajustar diversos paràmetres simultàniament. Aquestes funcions utilitzen 

l’algoritme de Nelder-Mead per a realitzar els càlculs. Segons diverses fonts defineixen que es 

tracta d’un algoritme amb un gran potencial i cada cop més utilitzat especialment en l’àmbit 

d’enginyeria química (Lagarias et al. 1998). 

5.5.2. Anàlisi de sensibilitat 

Aquesta tècnica permet saber la influència que té una variable respecte a un model determinat 

en les condicions de treball estudiades. És a dir, ens indica si una petita variació en les 
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condicions de treball suposarà una variació important del resultat esperat (es tractaria d’una 

variable sensible) o si, per contra, el model pràcticament ni s’immuta en realitzar una variació 

de una determinada variable. Analitzar la sensibilitat de cada una de les variables indica quines 

condicions és necessari complir estrictament o quines poden presentar més oscil·lació sense 

suposar un risc per al nostre procés. 

Per a realitzar un anàlisi de sensibilitat partim del model amb els paràmetres determinats a les 

condicions de treball. A continuació, es realitza una variació relativa del valor de cada una de 

les variables i es mesura la variació en la resposta que origina el model. Per exemple, 

incrementar un 10% una variable d’entrada i mirar en quant ha variat la resposta del model, si 

en un 5%, un 10%... En la Figura 14 es pot veure un exemple de la representació resultant 

d’aquest anàlisi. 

 

Figura 14: Exemple d'un anàlisi de sensibilitat. 

En aquest anàlisi, el punt (1,1) correspon als valors del model en les condicions de treball. 

Quan no modifiquem el paràmetre (variació relativa 1) obtenim el valor predit normalment pel 

model. A continuació realitzem una variació en una de les variables mantenint totes les altres 

constants i observem la variació en la resposta del model.  Pel cas de la variable “a” podem 

veure que per més que variem els valors d’aquesta variable no afecta al nostre model, ja que 

aquest continua donant el mateix valor. Es tracta per tant d’una variable poc sensible. No és el 

cas de la variable “b”, la qual variant el valor d’aquesta varia la resposta obtinguda. Com es pot 

veure en la figura anterior, duplicant el valor de la variable (variació relativa de 2) observem que 

la resposta s’incrementa en un 50% (variació relativa de 1.5). Es tracta per tant d’una variable 

sensible a la qual cal prestar atenció.  

De l’anàlisi també es pot treure informació de la relació entre la variable i la sortida. En el cas 

de la variable “b” observem que hi ha una relació proporcional però que aquesta no és lineal. 

Tota aquesta informació permet, en resum, conèixer el sistema sobre el qual s’està treballant i 

ajudar a predir el seu comportament. Es tracta d’una tècnica comunament utilitzada en l’àmbit 

de modalització per ajudar a caracteritzar un sistema determinat (Dorado et al. 2015).  

En aquest treball s’utilitzarà aquesta tècnica en l’avaluació de la sensibilitat dels paràmetres i el 

que usualment és compararà com a funció de sortida és la funció objectiu o funció d’ajust 
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definida en el punt 5.5.1. Així, el que es mirarà és partint del punt òptim determinat per ajust 

quan empitjora aquesta funció objectiu a l’allunyar-nos d’aquest valor. Així, en aquest tipus 

d’anàlisis el punt mínim estarà situat en el (1,0) i al voltant d’aquest observarem que l’error en 

la sortida augment. Si l’error disminuís implicaria que no estem utilitzant la millor combinació 

possible de paràmetres. 

5.5.3. Fisher information matrix 

La Fisher information matrix o FIM és una tècnica matemàtica que permet, en l’aplicació 

concreta per la qual serà utilitzada en aquest treball, estimar un interval de confiança per als 

diferents paràmetres obtinguts mitjançant l’ajust de paràmetres. La FIM ens permet definir un 

interval de confiança del valor del paràmetre trobat basat en la quantitat i la qualitat de les 

dades utilitzades per a trobar el paràmetre. Com és lògic, com més dades s’hagin utilitzat per a 

l’estimació d’aquest paràmetre i com més qualitat tinguin aquestes (menys variabilitat) de més 

confiança seran els valors dels paràmetres obtinguts.  

Per a mesurar la sensibilitat d’un model respecte a un paràmetre creem la matriu de sensibilitat. 

Per a veure d’on surt aquesta matriu ens disposem a linealitzar una funció F respecte a un 

paràmetre 𝜃. Una linealització (62) consisteix a aproximar el valor de la funció F a partir d’un 

punt conegut 𝜃0 i la derivada de la funció respecte al paràmetre avaluada en el punt de 

linealització. La linealització es fa respecte al valor del paràmetre trobat per ajust (𝜃0).  

𝐹(𝜃) = 𝐹(𝜃0) +
𝜕𝐹

𝜕𝜃
]

𝜃0

 (62) 

 

A continuació definim la funció de sensibilitat (63) com la derivada de la funció respecte al 

paràmetre avaluada en el punt de linealització, és a dir, el segon terme  que hem obtingut en la 

linealització (62). Aquesta derivada parcial pot ser aproximada a increments si és difícil obtenir 

la derivada analítica. En la següent equació es defineix la funció de sensibilitat. 

𝐹𝜃
𝑦

=
𝜕𝐹

𝜕𝜃
]

𝜃0

 (63) 

 

A partir de la funció de sensibilitat podem construir la matriu de sensibilitat (64). Per a poder 

continuar més fàcilment imaginem un cas tractat posteriorment en aquest treball. Es tracta 

d’utilitzar dues funcions de sortida (𝐹1𝑖 𝐹2) les quals contenen un total de 3 paràmetres ( 

𝜃1 , 𝜃2 𝑖 𝜃3 ) . La matriu de sensibilitat (F𝑀) conté tantes files com funcions de sortida tenim i 

tantes columnes com paràmetres tinguem. En el cas d’exemple, es tractaria d’una matriu 2X3. 

En cada posició de la matriu trobem la funció de sensibilitat d’una sortida linealitzada respecte 

a un paràmetre. 

F𝑀 = [
𝐹𝜃1

1 𝐹𝜃2
1

𝐹𝜃1
2 𝐹𝜃2

2    
𝐹𝜃3

1

𝐹𝜃3
2 ] 

(64) 

 

Per a mesurar la qualitat del model utilitzem la matriu d’error o la matriu Q. La matriu Q és una 

matriu diagonal amb el nombre de files i columnes igual al nombre de funcions de sortida. En el 

cas d’exemple es tractarà d’una matriu 2X2. Els valors a la diagonal de la matriu els 

anomenarem funció d’error (𝑄𝑘) i tindrem un 𝑄𝑘 per a cada funció. 
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Definim la funció d’error a partir de la inversa dels errors de mesura (𝑠2) (65). Així, la funció 

d’error es  defineix tal com està descrita en l’equació (66): 

𝑠2 =
𝑆𝑆𝐸

𝑁 − 𝑝
 (65) 

 

On  

 SSE= Suma d’errors quadrats 

 N=nombre de mostres 

 p=nombre de paràmetres 

𝑄𝑘 =
1

𝑠2
 (66) 

 

A vegades és possible que, si els valors de mesura són valors inferiors a 1, pel mètode de 

suma d’errors quadrats es disminueixi massa el valor de l’error. En aquests casos, és 

recomanable utilitzar una aproximació raonable de  𝑠2, per exemple, suposar que l’error de 

mesura és un 5% del valor mesurat (67). Aquesta aproximació també és vàlida quan no es 

poden estimar els errors de mesura. 

𝑠2 = 0.05 ∗ 𝐹𝑚 (67) 

 

Un cop tenim la funció d’error per a cada una de les funcions de sortida definim la matriu d’error 

(68). 

𝑄 = [
𝑄𝑘

1 0

0 𝑄𝑘
2] (68) 

 

Arribats a aquest punt ja podem definir la FIM (69). La FIM és defineix com el sumatori dels N 

elements del producte de la matriu de sensibilitat transposada per la matriu d’error per la matriu 

de sensibilitat sense transposar. On N és el nombre de mesures preses al llarg del temps: 

𝐹𝐼𝑀 = ∑ 𝐹𝑀
𝑇 ∗ 𝑄 ∗ 𝐹𝑀

𝑁

1

 
(69) 

 

Cal considerar que tots els passos que hem fet fins aquí corresponien al valor d’una mesura en 

un temps determinat però els paràmetres determinats a través de l’ajust de models han estat 

determinats gràcies a N mesures preses en diferents instants de temps. Cada un dels N 

sumands de la FIM tindrà la forma de l’expressió (70) (considerant un temps t): 

[

𝑎(𝑡) 𝑏(t) 𝑐(t)
𝑑(𝑡) 𝑒(𝑡) 𝑓(𝑡)

𝑔(𝑡) ℎ(𝑡) 𝑖(𝑡)
] = [

𝐹𝜃1
1 (t) 𝐹𝜃1

2 (t)

𝐹𝜃2
1 (t) 𝐹𝜃2

2 (t)

𝐹𝜃3
1 (t) 𝐹𝜃3

2 (t)

] · [
𝑄𝑘

1(𝑡) 0

0 𝑄𝑘
2(𝑡)

] · [
𝐹𝜃1

1 (𝑡) 𝐹𝜃2
𝑦1(𝑡)

𝐹𝜃1
𝑦2(𝑡) 𝐹𝜃2

𝑦2(𝑡)
   

𝐹𝜃3
𝑦1(𝑡)

𝐹𝜃3
𝑦2(𝑡)

] 
(70) 

 

Podem observar que la forma de la FIM és una matriu quadrada amb nombre de files i 

columnes igual al nombre de paràmetres. Un cop tenim el valor de la FIM en un temps k, cal 
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repetir el procediment per a totes les N mesures realitzades en els diferents temps i sumar les 

matrius obtingudes, el que ens donarà la FIM. 

Els nombres obtinguts en la diagonal de la FIM estan relacionats amb la desviació estàndard 

de cada paràmetre. Definim a continuació la matriu COV (71) com la inversa de la FIM. 

Finalment, la desviació estàndard de cada un dels paràmetres es pot trobar com l’arrel 

quadrada del valor (i,i) de la matriu COV (72). 

𝐶𝑂𝑉 = 𝐹𝐼𝑀−1 (71) 

 

𝜎(𝜃0) = √𝐶𝑂𝑉(𝑖, 𝑖) (72) 

 

Per exemple, per saber la desviació estàndard del primer paràmetre: 

𝜎(𝜃1) = √𝐶𝑂𝑉(1,1) (73) 

 

Cal destacar que aquesta desviació no ens indica directament l’interval en el qual el valor del 

paràmetre es pot trobar, només ens informa si el paràmetre trobat amb un model i unes dades 

determinades és de confiança o no. Per exemple, un paràmetre el resultat de l’estudi és 1 ± 5 

indica una poca confiança del valor obtingut, caldria tornar-lo obtenir utilitzant més i millors 

dades. Per contra, si el resultat és d’1 ± 0.005 ens indica que les dades utilitzades són 

suficients per a dir que el valor del paràmetre és pròxim a 1. Però per a unes altres dades el 

paràmetre pot presentar valors i intervals de confiança diferents. 

Aquesta tècnica és molt utilitzada per a avaluar si els ajustos són vàlids i ha estat utilitzada per 

diverses referències de les citades en aquest document, com per exemple (Molchanov et al. 

2007). El procediment de càlcul exposat anteriorment ha estat extret de (Guisasola et al. 2006). 
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6. Discussió dels resultats 

En aquest apartat es mostraran els experiments, càlculs i discussió dels resultats obtinguts  al 

llarg d’aquest projecte.  

Per tal d’enfocar un projecte d’aquesta magnitud,  s’han separat les àrees d’estudi en diferents 

apartats. Cada apartat està enfocat en un tema en concret i donat que per a poder comprendre 

el tema d’estudi es requereix informació i tècniques molt diverses, en cada apartat s’hi 

presentarà d’igual forma informació de caràcter teòric i experimental; unió molt necessària 

especialment quan parlem de temes de modelització. 

Primer de tot s’ha volgut conèixer en profunditat que passa exactament en cada apartat del 

procés, especialment en la columna de lixiviació, en el bioreactor i la cementació. L’estudi 

comença amb la reacció que té lloc en la columna de lixiviació; buscar com succeeix, quina 

cinètica segueix i les reaccions secundàries que hi tenen lloc. Dins aquest apartat la fase 

biològica queda en un segon terme. 

En un segon enfocament, l’atenció es centrarà en el bioreactor i, d’igual forma que en el cas 

anterior, se’n voldrà caracteritzar la cinètica (tant de creixement dels microorganismes com 

d’oxidació del ferro), buscar-ne les condicions òptimes i conèixer els paràmetres claus del 

procés. Finalment, es tractarà la cementació i s’estudiarà també la seva cinètica així com quins 

paràmetres influeixen la seva eficiència. 

6.1. Cinètica de la lixiviació 

L’objectiu d’aquest apartat és fer una selecció de quin o quins models dels presentats en 

l’apartat teòric serveixen per a descriure el procés de lixiviació del coure.  

Per a començar, es parteix dels experiments que s’estaven fent en el grup de recerca en el 

moment de l’inici d’aquest projecte, és a dir, de la lixiviació en columna. No és segurament la 

forma ideal de començar a estudiar una cinètica perquè en una columna hi ha també fenòmens 

de transport com són la difusió, l’advecció i la dispersió els quals influeixen en la velocitat de 

reacció i que no són considerats en aquestes primeres aproximacions de models, amb 

l’excepció del model del nucli decreixent el qual considera de forma intrínseca la difusió. 

Així i tot, s’ha decidit començar des d’aquest punt perquè recentment s’havien obtingut 

experiments amb columna de lixiviació amb bons resultats de recuperació de coure. En les 

figures Figura 15, Figura 16 i  Figura 17  es poden veure els resultats dels quals es va partir. 

Els resultats procedeixen d’un experiment en columna amb una durada de 48 h i 𝐹𝑒3+ d’origen 

químic, és a dir, a partir de dissoldre una sal de sulfat de ferro. El ferro oxidat no procedeix del 

bioreactor. En aquest experiment es va utilitzar 400 mL de solució de sulfat de ferro amb una 

relació de 7.5 
𝑔

𝐿
 de PCB i el pH ajustat manualment al llarg de l’experiment a valors de 1.75 

aproximadament. Aquestes són les condicions habituals dels experiments de lixiviació i en 

futurs experiments que es presentaran seran les mateixes condicions, a no ser que 

s’especifiqui el contrari.  
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Figura 15: Evolució de la concentració de ferro. Lixiviació química en columna 48 h. 

 

Figura 16: Evolució de la concentració de coure. Lixiviació química en columna 48 h. 

Aquests resultats mostren com va evolucionant al llarg del temps la concentració de ferro i la 

del coure. En la Figura 15 es pot veure l’evolució del ferro al llarg del temps. Observem que, tal 

com estava previst teòricament per l’equació (3), la concentració de 𝐹𝑒3+ va disminuint al llarg 

de l’experiment mentre que la concentració de 𝐹𝑒2+ augmenta de forma complementària, de tal 

manera que la concentració de ferro total roman constant. De la mateixa manera que el ferro es 

va consumint, observem que la concentració de coure va augmentant de forma aproximada a la 

meitat de la concentració que disminueix la del ferro; per a cada 1000 ppm de 𝐹𝑒3+ que han 

estat consumits es generen 500 ppm de 𝐶𝑢2+. Aquesta estequiometria no es veu tan exacte 

com hauria de ser, en apartats posteriors es tractaran els fets que poden ocasionar aquestes 

distorsions. 

2𝐹𝑒(𝑎𝑞)
3+ + 𝐶𝑢(𝑠)

0 → 2𝐹𝑒(𝑎𝑞)
2+ + 𝐶𝑢(𝑎𝑞)

2+  (3) 
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En determinades ocasions resulta interessant expressar els ppm de coure en forma de 

percentatge de recuperació, és a dir, el coure que s’ha extret respecte al coure total present 

inicialment. Per a realitzar això, prèviament s’ha trobat per digestió àcida i anàlisi per absorció 

atòmica que una PCB de les utilitzades conté, aproximadament, un 44% de coure. Per a 

calcular el coure inicial s’utilitza l’aproximació que la massa de coure és un 44% de la massa 

total de PCB utilitzada. 

% 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑒 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
· 100 =

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑

0.44 · 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑃𝐶𝐵 
· 100 

(74) 

 

Així, la Figura 16 es pot representar en forma de percentatge de recuperació en la Figura 17. 

 

Figura 17: Evolució de la recuperació de coure. Lixiviació química en columna 48 h. 

Observem que la corba descrita és la mateixa que en la Figura 16, ja que l’únic que canvia és 

dividir per una constant: el coure inicial. Dit d’una altra manera, la informació es conserva. 

Aquesta forma d’expressar l’extracció del coure permet una forma molt visual d’observar com 

ha estat de bona la reacció. A més a més, permet comparar experiments en diferents 

condicions i concentracions inicials i és també la forma que s’utilitzarà per a provar els models 

basats en el nucli decreixent, dels quals s’han obtingut les expressions en funció de la 

conversió. En aquests últims, usualment s’expressarà la recuperació de coure en tant per un. 

Abans d’entrar en temes cinètics, cal comentar certa informació que donen aquests resultats i 

que és important tenir present per a realitzar l’estudi. En primer lloc el temps d’operació; es 

tracta d’una reacció relativament lenta, especialment pel fet d’operar en columna i, un dels 

objectius que es vol aconseguir és que aquesta etapa tingui la mínima duració possible obtenint 

el màxim de recuperació de coure, ja que en l’àmbit d’una futura planta pilot el temps de 

reacció és un factor que limita molt la producció. Cal tenir en compte que aquest experiment en 

concret s’ha realitzat amb una durada de 48 h però hi ha altres que s’han fet de 12 h o fins i tot 

de 6 h. Quan es comparin de diferent durada cal fixar-se en si s’aconsegueix o no la mateixa 

recuperació en el mateix temps i no tant en la recuperació final obtinguda, que també. 

També cal advertir que els primers experiments tractats seran de tipologia molt diversa: amb 

ferro de procedència diversa, operació en columna, en matràs... Hi ha molts factors variants en 

cada experiment però es va realitzar així per tal d’estalviar temps i tenir una idea del 

comportament que presenta el procés. Un cop el comportament estigui clar i les hipòtesis 

plantejades ja estan fonamentades, es buscarà la repetibilitat en l’apartat 6.4.  
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6.1.1. Estudi dels models clàssics 

A l’hora de determinar la cinètica de la lixiviació, es va intentar primerament de descriure-la 

amb els models clàssics donada la seva senzillesa teòrica. Per tal de determinar quin d’aquests 

models descriu millor el comportament observat experimentalment es fa ús de la tècnica d’ajust 

de models. El criteri d’ajust en aquest cas és l’error absolut entre les dades experimentals i el 

model, considerant per a cada punt la suma de l’error respecte al ferro i el coure. En un primer 

intent, el que es troba és que el model que s’ajusta més és la cinètica bàsica d’ordre n descrita 

en  l’equació (7), amb una n no entera. L’exponent en qüestió val 2.71. L’ajust es pot veure en 

la  Figura 18 i les dades experimentals són les procedents de la Figura 15 i la Figura 16. 

𝑟𝐹𝑒3+ = 𝑘𝑛 · (𝐶𝐹𝑒3+)𝑛 (7) 

 

 

Figura 18: Ajust amb el model d'ordre n. A l’esquerra concentració de ferro i a la dreta de coure. 

En la Figura 18 es pot veure que el model s’ajusta molt bé respecte al consum de ferro però no 

tan bé respecte al consum de coure. Això és així pel fet que el sistema d’ajust vol minimitzar 

l’error i ha trobat que la millor opció en aquest cas és precisar molt la cinètica respecte d’unes 

dades ni que això impliqui empitjorament de l’ajust en les altres. Donat que treballar amb un 

exponent no enter no és comú, s’ha provat d’ajustar-ho amb els exponents  més propers: 2 i 3. 

També s’ha provat amb l’aproximació de la cinètica bàsica respecte a ambdós reactius. Les 

quatre alternatives es mostren en la Figura 19. 
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Figura 19: Comparació entre els models bàsics. 

Visualment es pot dir que les cinètiques 𝑟 = 𝑘𝑠 · (𝐶𝐹𝑒3+)2 i 𝑟 = 𝑘𝑓𝑒−𝑐𝑢 · 𝐶𝐹𝑒3+ · 𝐶𝐶𝑢0 semblen no 

ajustar-se tant al consum de ferro però millorar l’ajust en quant la generació de coure. Arriba un 

moment que a simple vista es fa difícil dir si un ajust és millor o pitjor. Per a comprovar-ho 

quantitativament s’ha d’observar el valor de la funció d’ajust, la qual representa les diferències 

entre l’experimental i el model i que intentem minimitzar. Així doncs, com més petit el valor de 

la funció d’ajust millor. El model que resulta guanyador d’aquesta comparació és la cinètica 

d’ordre 2.71 amb un valor de la funció d’ajust de 0.5313 seguit per la cinètica d’ordre 3 que 

proporciona una funció d’ajust de 0.555. 

Cal considerar que s’està avaluant l’ajust amb unes úniques dades experimentals, per a poder 

considerar una cinètica com a bona s’ha d’ajustar a diferents dades experimentals amb els 

mateixos valors de les constants. Posteriorment, s’ha de validar que el model sigui capaç de 

descriure la cinètica en condicions diferents de les utilitzades en el calibrat. 

Per a continuar introduïm dades de tres experiments més: un experiment de lixiviació química 

en columna amb durada de 6 h, un experiment de lixiviació biològica en columna amb una 

duració de 6 h i un experiment en matràs utilitzant ferro de procedència biològica però havent 

filtrat prèviament la biomassa de 48 h de duració. Es poden veure en la Figura 20, Figura 21 i 

en la Figura 22 respectivament. S’han seleccionat aquests experiments perquè presenten un 
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bon percentatge de recuperació de coure i la seva realització experimental es va poder dur a 

terme de forma òptima.  

 

Figura 20: Experiment 6 h en columna amb 𝐹𝑒3+ químic. 

L’experiment de la Figura 20 és comparable experimentalment amb el de la Figura 19, en el 

sentit que les condicions experimentals són exactament iguals, les úniques diferències són la 

duració de l’experiment i que aquest comença amb una concentració de Fe
2+

 lleugerament més 

elevada. Es pot veure que l’ajust no és gaire satisfactori, en la realitat s’ha obtingut menys 

coure que el que perdia el model. També s’observa que els valors de les constants que prediu 

l’ajust són altament diferents dels de la Figura 19.  

Cal tenir en compte que aquest experiment són només 6 punts en dades experimentals; la 

variabilitat experimental té més influència ja que hi ha menys dades i aquest fet pot fer 

empitjorar les percepcions i, com és d’esperar mirant la imatge, els valors de la funció d’error 

han augmentat en tots els casos. 
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Figura 21: Experiment 

6 h amb 𝐹𝑒3+ de 
procedència biològica. 

Figura 22:  Experiment 
48 h en matràs amb 

𝐹𝑒3+ de procedència 
biològica i filtrat. 
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De la Figura 21 veiem que el fet d’utilitzar ferro biològic ha suposat unes diferències elevades 

pel que fa a comportament: el Fe
3+

 no s’ha consumit totalment. D’altra banda, l’extracció de 

coure és de magnitud similar. El perquè observem aquest comportament serà tractat en 

l’apartat 6.4. El que sí que podem analitzar és les implicacions que té aquest fet en el model 

matemàtic plantejat: en realitzar l’ajust intenta aquest predir que no es gasta tant Fe
3+

  i, com 

que per estequiometria la quantitat de coure que s’extreu és proporcional a la quantitat de Fe
3+ 

que es gasta, el model ens porta a predir que es gasta més ferro que l’observat 

experimentalment i/o s’extreu menys coure que l’obtingut experimentalment. 

Respecte a l’experiment de la Figura 22 es pot veure que el fet que sigui en matràs ha originat 

que la reacció tingui lloc més ràpidament, ja que el Fe
3+

 s’ha consumit quasi de seguida. 

Aquest fet és degut al millor contacte que hi ha entre les partícules i el líquid. D’altra banda, el 

coure no sembla seguir aquesta tendència tan descaradament com el ferro. Podríem dir que les 

dades d’aquest experiment no són gaire òptimes per a utilitzar per a la determinació de models, 

però aporten informació. 

En termes generals, els diferents models s’aproximen bastant al consum de ferro però cap 

d’ells segueix la corba descrita per l’extracció de coure. Això es pot veure especialment en la 

Figura 22 on cap dels models segueix la mateixa forma que les dades experimentals en 

l’extracció de coure. Respecte als valors dels paràmetres, podem comprovar que perquè els 

diferents models s’ajustin als diferents experiments és necessari canviar significativament el 

valor de les constants, en diversos ordres de magnitud en determinats casos. Aquest fet és un 

mal indicador donat que una constant ha de ser igual en els diferents casos analitzats. Tot i que 

és cert que els experiments són en condicions molt diverses i que això pot ocasionar variacions 

en les constants obtingudes per aquest mètode, les diferències són massa elevades per a 

considerar que aquest és un bon model.  

En resum, els models clàssics no permeten obtenir un resultat satisfactori per a la reacció que 

s’està estudiant. En conseqüència, és necessari buscar altres models que descriguin millor el 

procés de lixiviació. 

6.1.2. Estudi del model de reacció en superfície 

Donat que no s’ha obtingut el resultat que s’esperava amb la primera aproximació dels models 

clàssics,  és necessari profunditzar més en la reacció que està tenint lloc: tenim una reacció 

sòlid-líquid i aquests processos en la gran majoria de casos són dependents de la superfície de 

contacte entre els reactius. És per aquest motiu que es decideix provar el model de reacció en 

superfície descrit prèviament en l’equació (50). Per a realitzar l’ajust no s’ha pogut introduir 

l’equació tal com es mostra en l’apartat 3.1.3 donat que hi ha algunes constants multiplicades 

entre elles. Aquest fet fa difícil pel sistema d’ajust optimitzar la funció objectiu, ja que per a una 

mateixa possibilitat com pot ser, per exemple incrementar el valor del denominador, té múltiples 

opcions per a fer-ho. Usualment aquest tipus de funcions costen de minimitzar i poden realitzar 

les iteracions màximes previstes pel programa sense arribar a una solució. Per a facilitar les 

operacions, s’ha reajustat el model generant tres noves constants amb l’agrupació de les 

anteriors (75). 
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𝑟 =
𝑘2 · 𝑘1 · 𝐶𝐴 · 𝐶𝑆

𝑘1 · 𝐶𝐴 + 𝑘−1 + 𝑘2

 
(50) 

 

𝑟 =
𝐾1 · 𝐶𝐴 · 𝐶𝐵

𝐾2 · 𝐶𝐴 + 𝐾3

 (75) 

 

On: 

 K1=k1·k2 

 K2=k1 

 K3=k-1+k2 

Les equacions diferencials del model en superfície queden definides de la següent manera 

(76): 

𝑑𝐶
𝐹𝑒3+

𝑑𝑡
= −

𝐾1·𝐶
𝐹𝑒3+·𝐶

𝐶𝑢0

𝐾2·𝐶𝐹𝑒3++𝐾3
 

𝑑𝐶𝐶𝑢0

𝑑𝑡
= −0.5

𝐾1 · 𝐶𝐹𝑒3+ · 𝐶𝐶𝑢0

𝐾2 · 𝐶𝐹𝑒3+ + 𝐾3

 

𝐶𝐶𝑢2+ = 𝐶𝐶𝑢0
0 − 𝐶𝐶𝑢𝑡

0 

(76) 

 

Per a definir la concentració de coure sòlid 𝐶𝐶𝑢0 s’utilitza l’aproximació 𝐶𝐶𝑢0 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑒

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 
. 

Realitzant l’ajust amb les primeres dades experimentals obtenim la representació que es 

mostra en la Figura 23. Visualment es pot comprovar que el model millora l’ajust respecte a la 

cinètica bàsica, especialment pel que fa a l’extracció de coure. El fet que el consum de ferro en 

els primers moments sigui lleugerament més elevat de l’esperat pel model no és un fet que 

desqualifiqui el model. Tal com s’ha dit amb anterioritat, el procés d’extracció de coure és un 

procés no selectiu, fet que vol dir que altres espècies metàl·liques són també extretes seguint 

una reacció redox similar. Aquesta reacció similar consumeix també 𝐹𝑒3+però no genera 𝐶𝑢2+. 

A més a més, el consum de 𝐹𝑒3+ a causa d’aquests metalls amb més capacitat d’oxidació, es 

donaria amb anterioritat a l’extracció de coure (pel fet que el potencial de reacció és més 

elevat, tenen més facilitat de reacció) i, d’igual forma, els metalls que es puguin extreure amb 

menys facilitat que el coure ho farien posteriorment. Dit d’una altra manera, inicialment hi ha un 

petit consum de ferro per extreure altres metalls, a continuació s’extreu el coure i, si encara 

quedés ferro,  s’extraurien uns altres metalls. Segons les proporcions en massa de la PCB el 

component majoritari és el coure així que aquest ferro gastat per a oxidar altres metalls ha de 

ser proporcionalment poc. Aquesta hipòtesi es veu reforçada segons el que s’observa en la 

Figura 23 on es veu que en un inici el consum de ferro és més elevat que la generació de 

coure; el model compleix la relació estequiomètrica i podem comprovar que el consum de ferro 

va quasi més ràpid que el model mentre que la generació de coure és més lenta. L’única 

conclusió és que el ferro s’està consumint per algun altre motiu que no és l’oxidació del coure. 
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Figura 23: Comparació entre la cinètica d'ordre n i el model basat en la superfície de contacte. 

Malauradament, el model de superfície presenta un inconvenient. En realitzar l’ajust s’ha 

obtingut que una de les tres constants cinètiques que el formen és negativa. 

La constant que en realitzar l’ajust obté un valor negatiu és la K2. Aquest fet implica que la k1 és 

negativa i, per tal que la K1 sigui positiva, implica que k2 també ho ha de ser. Aquest ajust 

prediu l’existència de dues constants cinètiques negatives, una cosa impossible donada la 

definició teòrica que tenen aquestes constants. Ens trobem davant un model que 

matemàticament té un bon comportament però físicament no té cap sentit. 

Per intentar resoldre aquest problema s’ha utilitzat la funció del MATLAB fminbnd, la qual 

permet realitzar un ajust d’un paràmetre tot fixant un interval dels valors que aquest pot agafar. 

Realitzant aquest ajust ens trobem que el valor òptim de K2 dins l’interval dels nombres positius 

és 0. Aquest fet ens transforma el model i obtenim per reducció el model bàsic amb 

dependència d’ambdós reactius: 

𝑟 =
𝐾1 · 𝐶𝐴 · 𝐶𝐵

𝐾2 · 𝐶𝐴 + 𝐾3

 
(77) 

 

Si K2=0 obtenim l’expressió (79), la qual és l’expressió de la cinètica bàsica respecte a ambdós 

reactius, de primer ordre respecte cada un d’ells. 
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𝑟 =
𝐾1 · 𝐶𝐴 · 𝐶𝐵

𝐾3

 
(78) 

 

𝑟 = 𝐾 · 𝐶𝐴 · 𝐶𝐵 (79) 

 

Gràficament la interpretació es veu molt clara, ja que la funció corresponent a l’ajust amb 

fminbnd es veu totalment superposada per la cinètica 𝑟 = 𝑘𝑓𝑒−𝑐𝑢 · 𝐶𝐹𝑒3+ · 𝐶𝐶𝑢0 Aquest fet es pot 

veure en la Figura 24. 

 

Figura 24: Solapament entre el model de superfície i la cinètica bàsica. 

En conclusió, el model basat en la reacció en superfície no ha permès millorar els resultats 

obtinguts pels models clàssics pel fet que el millor ajust que físicament té sentit del model en 

superfície correspon al model de primer ordre respecte als dos reactius. Model ja analitzat i 

descartat en el punt anterior. 

6.1.3. Estudi del model del nucli decreixent 

Els primers intents en què es va provar d’ajustar aquest model no van ser satisfactoris, no 

s’aconseguia que s’ajustés. Aquest motiu va fer que aquesta etapa de determinació de la 

cinètica ocupés més temps del previst inicialment. 

Situant com a exemple el cas de limitació per reacció química, el sistema d’equacions plantejat  

inicialment va ser el descrit en l’equació (80): 
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𝑑𝑟𝑐

𝑑𝑡
= −

𝑘𝑐·𝐶
𝐹𝑒3+

2 𝜌𝑚
 

𝑑𝐶𝐹𝑒3+

𝑑𝑡
= −𝑘𝑐 · 𝐶𝐹𝑒3+ · 4 · 𝜋 · 𝑟𝑐

2 

𝐶𝐶𝑢2+ = 0.5 · (𝐶𝐹𝑒0
3+ − 𝐶𝐹𝑒𝑡

3+) 

 

(80) 

 

El radi inicial s’estimava com a 0.5 mm, donat que es treballava amb partícules properes a 1 

mm. Amb aquest plantejament, l’ajust que s’obtenia es pot veure en la Figura 25. Tal com es 

pot veure, el procés d’ajust no funciona bé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Exemple d'un intent d'ajust fallit amb el model del nucli decreixent. 

Per a aconseguir que l’ajust funcioni, va ser necessari introduir algunes modificacions: Primer 

de tot es va redefinir l’ajust respecte al coure; ja que el model ajusta partint del radi de 

partícula, la disminució d’aquest es pot relacionar amb  la conversió del coure (o extracció de 

coure o recuperació de coure, que és el mateix) tal com s’ha explicat en l’equació (21). 

Donat que ara es treballa amb concentració pel ferro i conversió respecte al coure, per a poder 

ajustar ambdues sèries de dades al mateix temps s’ha passat a utilitzar l’error relatiu en lloc de 

l’error absolut com a funció objectiu; simplement perquè les mesures tinguin un pes 

proporcional (observem que l’ordre de magnitud és diferent). 

Finalment s’ha afegit un paràmetre n a l’equació del consum de ferro quedant les equacions tal 

com s’exposen en el punt 0. Aquest paràmetre fa referència al nombre de partícules de PCB 

presents en la reacció. Donat que el model descriu com una partícula de coure va reaccionant i, 

en conseqüència, el ferro que es consumeix en el procés, és lògic pensar que amb n partícules 

es consumirà n vegades més de ferro. També s’afegeix el terme del volum que en un primer 

moment no s’havia considerat però és necessari per a poder expressar el ferro en forma de 

concentració i no de mols. Tal com s’ha exposat en l’apartat 5.4.2 el volum de la columna 

utilitzada és de 0.4 L. EL sistema d’equacions per tant, queda tal com està descrit en l’equació 

(81):  
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𝑑𝑟𝑐

𝑑𝑡
= −

𝑘𝑐·𝐶
𝐹𝑒3+

2 𝜌𝑚
 

𝑑𝐶𝐹𝑒3+

𝑑𝑡
= −

𝑘𝑐 · 𝐶𝐹𝑒3+ · 4 · 𝜋 · 𝑟𝑐
2 · 𝑛

𝑉
 

(81) 

 

En la Figura 26 es representen els diferents ajustos obtinguts pel model del nucli decreixent. 

Com es pot veure, els diferents ajustos tenen una forma semblant canviant una mica només la 

forma de la corba depenent de quina sigui la limitació; tal com s’hauria d’esperar. 

Desgraciadament no s’ha aconseguit trobar un bon ajust per la limitació per difusió interna 

motiu pel qual s’ha descartat el model. 

 

 

Figura 26: Comparació limitacions en el model del nucli decreixent. 

De les dues variants representades en la Figura 26, es pot veure que la limitació per reacció 

química és el model que millor s’aproxima a les dades experimentals, fet que concorda amb les 

cinètiques publicades sobre lixiviació del coure de minerals (Hidalgo et al. 2018) (Tanaydın i 

Demirkıran 2018). A més a més, l’ajust predit per aquest model és millor que els predits pels 

models clàssics especialment en la predicció de la recuperació de coure. L’ajust millora no 

únicament amb aquestes dades sinó amb tots els diversos experiments analitzats. En l’apartat 

6.4 es veuen més exemples. 

De la Figura 26 es pot extreure més informació. A temps llargs, propers a 24 h o 48 h, 

s’observa més coure del que s’hauria d’extreure estequiomètricament per la reacció d’oxidació 
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amb el ferro i el mateix fenomen no és observat d’igual forma en experiments de 6 h o 12 h. 

Aquest fet porta a pensar que hi ha un altre agent, amb una cinètica més lenta, que també 

col·labora a extreure coure de les PCB. Donat que el medi és molt corrosiu (es treballa a pH 

1.7) es planteja la hipòtesi que o bé l’àcid o bé l’oxigen poden ser causants que el coure s’oxidi. 

Aquesta cinètica hauria de ser molt més lenta que l’oxidació pel ferro i només seria observable 

a temps llargs, quan el 𝐹𝑒3+ ja ha estat reduït completament i el coure continua oxidant-se. 

Aquesta hipòtesi serà treballada en l’apartat 6.3. 

Tornant al tema del model, s’ha observat que presenta un bon ajust i que aquest ajust és 

repetitiu en els diferents experiments analitzats, proporcionant unes constants cinètiques 

similars entre els diferents experiments (no exactament iguals, ja que la tècnica d’ajust no 

considera la variabilitat experimental, aquesta es tindrà en compte amb la FIM). Una mitjana de 

les constants obtingudes en els diferents experiments són les següents: 

𝑅 = (3.1 ± 0.1) · 10−4  𝑚; 𝜌𝑚 = (69.92 ± 0.02)  
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
; 𝑘𝑐 = (4 ± 1) · 10−2  

𝑚

ℎ
; 

𝑛 = (2988.146 ± 0.002) 

On: 

 R és el radi inicial de la partícula 

 𝜌𝑚 és densitat molar del coure 

 𝑘𝑐 és la constant cinètica de la reacció 

 𝑛 és el nombre de partícules 

Les xifres significatives han estat determinades mitjançant el mètode de la FIM considerant un 

5% d’error experimental. Aquestes constants són vàlides per experiments en columna. Es pot 

observar que els valors presenten poca incertesa, a excepció de 𝑘𝑐, el qual en tenir un valor tan 

petit dificulta predir-lo amb més confiança. En l’apartat 6.4 es veurà l’efecte de variar el nombre 

de partícules. Un fet interessant és que aquestes constants tenen un sentit físic i, per tant, és 

comprovable si el valor obtingut en l’ajust té sentit o no en les condicions en les quals s’està 

treballant.  Així doncs, la pregunta a realitzar és: són coherents els valors obtinguts? 

a) És coherent un radi inicial de 0.00031 m? 

S’està treballant amb unes partícules d’entre 0.18 i 1 mm. Així doncs, el radi d’aquestes 

partícules és d’entre 0.09 mm i 0.5 mm. No es disposa d’una distribució de la mida de 

la partícula, però si es suposa una distribució uniforme (la suposició més senzilla) 

podrem dir que el radi mitjà de les partícules correspon a la mitjana d’aquests valors.  

𝑟 =
0.5 + 0.09

2
= 0.295 𝑚𝑚 = 0.000295 𝑚 

El valor de radi mitjà s’aproxima molt al valor trobat per ajust; està dins el rang de 0.09 i 

0.5 mm i bastant a prop de la mitjana. Els valors no són exactes perquè probablement 

la distribució de mida de partícula no sigui uniforme però sí que es pot dir que el valor 

obtingut de 0.00031 m és coherent.  

b) És coherent una densitat molar de 𝟔𝟗. 𝟗𝟏𝟓 
𝒎𝒐𝒍𝒔

𝑳
? 

Bibliogràficament es troba que la densitat del coure pur és, aproximadament, de 

8.96 
𝑔

𝑐𝑚3. Per tant, la densitat molar del coure pur: 

𝜌𝑚 = 8.96
𝑔

𝑐𝑚3 ·
106𝑐𝑚3

1𝑚3 ·
1 𝑚𝑜𝑙

63.55 𝑔
= 141102 

𝑚𝑜𝑙𝑠

𝑚3   
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S’ha caracteritzat que les PCB contenen un 44% de coure aproximadament. Dit de una 

altra manera, la densitat de coure present dins d’una PCB és un 44% de la que seria si 

fos coure pur. Així doncs: 

𝜌𝑚𝑃𝐶𝐵 = 0.44 · 141102 = 62085 
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝑚3
= 62.085 

𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
 

Ens trobem davant un valor molt pròxim, tenint en compte l’ordre de magnitud, a 

l’obtingut mitjançant l’ajust. Cal considerar també que com que el residu no és 

homogeni aquesta aproximació pot variar en cada experiment. Tenint tot això en 

compte, podem dir que el valor obtingut és coherent respecte al que podríem esperar. 

c) És coherent dir que treballem amb 2988 partícules? 

Determinar el nombre de partícules amb què es treballa és una tasca difícil. Una opció 

vàlida quan els recursos són limitats consisteix a agafar una petita massa de partícules 

i contar quantes partícules formen aquesta massa. A partir de la relació obtinguda 

determinar quantes partícules hi haurien d’haver amb la massa de PCB utilitzada en els 

experiments.  

Per a posar un exemple, es van agafar 0.0110 g de PCB i es van contar 20 partícules. 

De totes les partícules n’hi havia de metàl·liques (que contenen coure) i altres que 

semblaven només de plàstic. Es van contar únicament les metàl·liques. El procés es va 

repetir fins a deu vegades. Realitzant els factors de conversió corresponents, es va 

determinar que per la massa de 3 g de PCB utilitzada en els experiments amb un 

percentatge de coure del 44% hi haurien d’haver entre 1970 i 4400 partícules. Aquest 

interval és bastant ampli, ja que el mètode és molt rudimentari; es pot generar molt 

error en la pesada així com en el comptatge.  

Tenint tot això en compte, es pot dir que el valor de 2988 partícules per 3 g de PCB no 

és desbaratat. Cal considerar que si es treballa en algun experiment variant la quantitat 

de PCB, el nombre de partícules ha de variar proporcionalment. 

Pel que fa a la constant cinètica de reacció, no hi ha més forma de mesurar-la que realitzar la 

reacció i estudiar la cinètica d’aquesta. Per tant, no podem comparar aquest valor amb el 

procedent d’alguna altra font física.  

Per a acabar l’estudi del model, s’ha realitzat un anàlisi de sensibilitat sobre els diferents 

paràmetres estudiats per tal de determinar si una petita variació en la determinació d’aquests té 

molt efecte en el model. Es pot veure en la Figura 27. 
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Figura 27: Anàlisi de sensibilitat dels paràmetres de la cinètica química. 

L’anàlisi s’ha realitzat amb les constants procedents de l’ajust i no de la mitjana presentada 

anteriorment. S’ha fet així per tal d’assegurar que s’analitzava partint dels millors valors 

possibles i que el punt mínim (X=1,Y=0) fos el punt de partida. Utilitzant la mitjana s’observaria 

que en valors pròxims de X=1 es pot aconseguir una variació relativa negativa de la funció 

objectiu (una millora). Això és degut al fet que tot experiment té certa variabilitat experimental 

que influeix en quins són els millors paràmetres. Per a no veure aquesta variació negativa, 

s’utilitza les dades procedents de l’ajust. 

En aquest cas, el fet d’utilitzar unes dades o unes altres no influeix sinó en l’aspecte visual del 

gràfic, les tendències de sensibilitat de cada una de les variables són les mateixes. En la Figura 

27 es pot veure que el paràmetre que influeix més és el radi inicial de la partícula. Aquest fet 

mostra la importància de determinar amb gran precisió aquest paràmetre, centrant més atenció 

que en altres que tenen menys sensibilitat. 

Cal recalcar també que aquests valors són vàlids mentre s’utilitzi la mateixa tipologia de residu. 

Si per exemple s’utilitza un residu més pobre en coure, la densitat molar serà menor. D’igual 

forma, un residu més triturat implicaria variacions en el radi inicial així com en el nombre de 

partícules. Per sort, gràcies al procediment desenvolupat en aquest apartat, aquests fenòmens 

seran de fàcil incorporació en model. 
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6.2. Estudi de la velocitat inicial en l’oxidació del coure. 

Donat que la cinètica ha estat determinada mitjançant experiments en les condicions de treball, 

es vol veure l’efecte que té utilitzar diferents concentracions de 𝐹𝑒3+ amb la mateixa quantitat 

de residu. 

Es van preparar quatre matrassos amb diferent concentració de 𝐹𝑒3+ cada un: 1800, 3500, 

7200 i 8500 
𝑚𝑔

𝐿
 respectivament. Es dissol el ferro en medi 0K per tal que les condicions siguin el 

més semblants possibles a la biolixiviació. En cada un dels matrassos es van introduir 200 mL 

de solució i 1.5 g de PCB seguint el procediment de l’apartat 5.4.1. Es van prendre mesures al 

llarg del temps. Els resultats obtinguts es mostren en la Figura 28 i Figura 29. 

 

 

 

 

Tal com es pot veure, una concentració de ferro més elevada implica en primer lloc una 

recuperació més elevada de coure (fins al màxim) i en segon lloc una major velocitat de 

reacció, és a dir, un pendent inicial més elevat. També s’observa que la reacció sembla tenir 

lloc bastant ràpid i ja al voltant de les dues hores sembla haver finalitzat, ja sigui per falta de 

𝐹𝑒3+ o perquè el coure ja s’ha extret totalment. 
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Figura 28: Consum de ferro experiments velocitat inicial. 

Figura 29: Extracció de coure experiments velocitat inicial. 
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Ajustant els valors a l’equació cinètica obtinguda en l’apartat anterior trobem que el model 

s’ajusta molt bé, però amb una constant cinètica diferent, més elevada. Tot i que això podria 

ser un signe d’alarma podem dir que en realitat té sentit: en l’apartat anterior s’estava treballant 

en columna mentre que aquí la reacció és en matràs, hi ha un contacte molt millor entre 

reactius. En la columna, per culpa dels fenòmens de transport, els reactius tenen més dificultats 

per a contactar i, com a resultat la reacció succeeix de forma més lenta. 

Si ens fixem únicament en les velocitats inicials, una altra forma d’analitzar els resultats 

obtinguts consisteix a representar la velocitat inicial respecte la concentració de reactius i 

observar la tendència. Aquesta representació es pot veure en la Figura 30. 

 

Figura 30: Velocitat de reacció en front de la concentració de reactiu. 

Tal com es pot veure en la Figura 30 la velocitat de reacció inicial augmenta linealment amb la 

concentració de reactiu. Aquest resultat valida el model proposat en l’apartat anterior, ja que es 

comprova que depèn linealment de la concentració de 𝐹𝑒3+. Cal recordar que el model del nucli 

decreixent és un model de primer ordre respecte al component en solució i d’ordre 0 respecte 

al sòlid. En l’inici de la reacció, el radi de la partícula es casi constant i de valor R, motiu pel 

qual la reacció queda simplificada a un primer ordre convencional (43) (82). És només quan la 

reacció avança que es requereix una interpretació més clara del que succeeix, la qual un 

primer ordre clàssic no aporta però si el model del nucli decreixent. De la mateixa manera, 

aquest resultat conclou que els altres models clàssics que podíem ajustar al llarg del temps 

perden validesa quan variem les concentracions inicials, ja que eren no eren de primer ordre. 

𝑑𝐶𝐹𝑒3+

𝑑𝑡
= −

𝑘𝑐 · 𝐶𝐹𝑒3+ · 4 · 𝜋 · 𝑟𝑐
2 · 𝑛

𝑉
 

(43) 

 

𝑑𝐶𝐹𝑒3+

𝑑𝑡
= −𝐾 · 𝐶𝐹𝑒3+ 

(82) 

 

On K engloba totes les constants del model, incloent-hi 𝑟𝑐 ja que al considerar només velocitat 

inicial es pot dir que és constant 

y = 1,7689x + 0,0037 
R² = 0,9874 
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D’altra banda, el valor que acompanya al terme independent de la recta de regressió de la 

Figura 30 ha de ser igual a la simplificació que acabem de realitzar. Així: 

1.7689 = 𝑘𝑐 · 4 · 𝜋 · 𝑟𝑐
2 · 𝑛 

Segons ajustos als 4 diferents experiments i mantenint els valors de 𝑟𝑐 i  𝜌𝑚 determinats en 

l’apartat anterior,  𝑘𝑐 oscil·la entre valors de 0.314 i 0.340 
𝑚

ℎ
 mentre que n ho fa entre 966 i 1249 

aproximadament. La mitjana dels valors és de 𝑘𝑐 = 0.326 
𝑚

ℎ
 i n=1071.  Els ajustos es poden 

veure en la Figura 31. Cal recordar que en matràs el volum és de 0.2 L i s’utilitzen 1.5 g de 

PCB per tal de mantenir la relació habitual. És lògic esperar un valor de n d’aproximadament la 

meitat que el determinat en l’apartat 6.1.3.  

𝑘𝑐 · 4 · 𝜋 · 𝑟𝑐
2 · 𝑛

𝑉
=

0.326 · 4 · 𝜋 · 0.000312 · 1071

0.2 · 10−3
= 2.11 

El valor obtingut no és tan exacte com es desitjaria però sí que s’aproxima molt tenint en 

compte les simplificacions realitzades i els possibles errors experimentals.  

 

Figura 31: Ajustos de la cinètica en els experiments de velocitat inicial. 

Com a conclusions de l’experiment, s’ha trobat que la reacció d’oxidació del coure és de primer 

ordre respecte al ferro i que es troben diverses discrepàncies en valors degudes molt 

probablement a l’omissió dels fenòmens de transport en columna en l’apartat anterior. Així i tot, 

el model del nucli decreixent es consolida com un candidat adequat per a descriure aquesta 

reacció. 
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6.3. Efecte de l’oxigen en l’oxidació del coure. 

En l’apartat 6.1.3 s’ha introduït la idea que sembla que una segona reacció succeeixi al mateix 

temps que l’oxidació del coure per part del ferro. Aquesta reacció secundària seria una oxidació 

del coure per part de l’àcid o de l’oxigen. Aquesta segona reacció ha de tenir una cinètica més 

lenta que la primera. Per tal de determinar si aquesta reacció es produeix o no, es va dissenyar 

un experiment idèntic als realitzats anteriorment amb matràs, amb l’única diferència que el medi 

és 0K, és a dir, sense ferro. L’experiment es va realitzar per duplicat i els resultats es mostren 

en la Figura 32. 

 

Figura 32: Oxidació del coure sense ferro. 

De la Figura 32 queda clar que el coure es pot oxidar sense presència de ferro. També es pot 

comprovar que la velocitat d’oxidació és molt més lenta, ja que on amb ferro es tarden 

aproximadament unes 2 h només amb l’efecte de l’oxigen es tarden uns 4-5 dies.  

Abans de realitzar l’experiment aquesta de la Figura 32 aquesta hipòtesi havia estat poc 

considerada, ja que el coure no s’hauria d’oxidar ni en presència d’àcid ni d’oxigen per separat. 

Després d’observar aquests resultats va ser necessari cercar informació sobre el tema i es va 

trobar que l’oxidació del coure per aquests dos agents és possible únicament en presència 

d’una concentració suficient de protons i oxigen simultàniament. (Revie i Uhlig 1985) (ASM 

International. Handbook Committee. 1992). En aquestes condicions l’oxidació del coure 

succeeix seguint l’equació (83). 

𝐶𝑢0 +
1

2
𝑂2 + 2𝐻+ → 𝐶𝑢2+ + 𝐻2𝑂 (83) 

 

En la Figura 33 es pot observar el potencial d’oxidació del coure en funció del pH. Només quan 

hi ha presencia d’oxigen dissolt en l’aigua i un pH suficientment baix la reacció descrita en 

l’equació (83) pot succeir de forma espontània. 
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Figura 33: Potencial d'oxidació del coure en front del pH. a) aigua sense oxigen b) aigua amb presència 
d'oxigen dissolt (ASM International Handbook Committee. 1992). 

Per assegurar que la reacció descrita en l’equació (83) és la reacció que succeeix, es va 

preparar un vial amb medi 0K i la concentració de PCB normal i es va desplaçar l’oxigen 

present en l’aigua i en l’espai de cap mitjançant nitrogen. El vial es va tancar hermèticament i 

es va deixar a la incubadora durant un més.  Es va mesurar el pH i la concentració de coure a 

l’inici i al final de l’experiment. En la Taula 9 es pot comprovar que no s’ha produït extracció de 

coure i el pH és constant. El valor mesurat de concentració de coure és tan menyspreable que 

es pot considerar 0. D’altra banda, se sap que els protons intervenen en la reacció perquè quan 

aquesta succeeix el pH augmenta considerablement, és a dir, hi ha un consum de protons. 

Taula 9: Oxidació del coure sense oxigen. 

Dia pH 
Concentració 

de coure (ppm) 

0 1.748 0 

30 1.771 14.52 

 

Un cop conclòs que el coure s’oxida en pH àcid i en presència d’oxigen, és necessari 

caracteritzar la cinètica d’aquesta reacció per a poder incorporar-la en el model determinat en 

l’apartat 6.1.3. Per a fer això, es parteix de les dades representades en la Figura 32 i s’intenta 

determinar la cinètica utilitzant el model del nucli decreixent en limitació per reacció química, ja 

que ha demostrat ser un model adequat per a descriure l’oxidació del coure present en la PCB. 

Com que en aquests experiments s’ha anat ajustant el pH per tal que romangui constant a 1.7, 

per a simplificar es considerarà la concentració d’àcid és constant tot i que si aquest no 

s’ajustés el pH aniria augmentant a mida la reacció avança. Una segona simplificació és 

escriure la cinètica com a primer ordre respecte de la concentració d’àcid i sense considerar la 

concentració d’oxigen. Per a realitzar aquesta simplificació ens basem en el fet que la difusió 

d’oxigen a l’interior del líquid és més elevada que el consum d’aquest per part de la reacció, 

romanent així constant al llarg de l’experiment com el valor d’oxigen en la saturació. D’altra 

banda, com que en aquest cas només s’ha fet seguiment al llarg del temps del coure, el model 

queda simplificat segons l’equació (84). 
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𝑑𝑟𝑐

𝑑𝑡
= −

 𝑘𝑎 · 𝐶𝐻+

 𝜌𝑚

 
(84) 

 

Com a valor de 𝜌𝑚 s’ha agafat el valor obtingut en l’ajust de l’apartat 6.1.3 perqué el valor és 

propi de la PCB utilitzada. Realitzant l’ajust s’obté  la representació de la Figura 34 amb una  

 𝑘𝑎 mitjana de:  

 𝑘𝑎 = 7.1 · 10−3  
𝑚

ℎ
 

El següent pas és comprovar si en un ambient com la columna en la qual s’està treballant, 

aquest efecte és tan pronunciat com el que s’observa en els experiments en matràs o si al 

prescindir d’aeració i afegint dificultat de contacte disminueix l’efecte.  

En contra dels resultats esperats, la reacció succeeix d’igual forma sense disminuir la seva 

velocitat tal com es pot veure en la  Figura 34.  

 

Figura 34: Ajust de l'oxidació del coure degut a efecte del àcid i l'oxigen. 

Aquest fet desconcerta totalment i fa que, si volem afegir aquesta reacció secundària al model, 

aquest es desquadri en lloc de millorar; la reacció és més ràpida del que s’observa en la 

biolixiviació. Experimentalment també hi ha un altre fet que desconcerta: en aquesta columna 

va ser necessari afegir bastant àcid per a poder mantenir el pH constant a 1.7 que en altres 

biolixiviacions (cal recordar que els protons es consumeixen).  

Dit d’una altra manera, sembla com si aquesta reacció succeís amb menys intensitat quan hi ha 

presència de ferro. Aquesta hipòtesi és difícil de comprovar  i, d’altra banda, per falta de temps 

es va decidir abandonar els estudis sobre l’efecte de l’oxigen per a poder estudiar les altres 

parts del procés. De tal forma que no es va repetir l’experiment en columna per a comprovar si 

havia passat quelcom que pugues modificar els resultats. 



Ramon Miquel Estudi i modelització d’un procés de valorització de residus 
electrònics mitjançant tècniques de biolixiviació. 

 

 
77 

Abans de deixar el tema però, es va incorporar la cinètica per l’efecte d’oxigen al model 

obtingut en l’apartat 6.1.3 i es va determinar un altre valor de  𝑘𝑎 mitjançant ajust de tal manera 

que descriguis l’increment d’oxidació del coure que succeeix per l’efecte de l’oxigen. La 

incorporació d’aquest terme consisteix en afegir un terme a la velocitat d’oxidació del coure tal 

com es pot veure en l’equació (85):  

𝑑𝑟𝑐

𝑑𝑡
= −

𝑘𝑐·𝐶
𝐹𝑒3+

2 𝜌𝑚
−

𝑘𝑎·𝐶
𝐻+

 𝜌𝑚
 

𝑑𝐶𝐹𝑒3+

𝑑𝑡
= −

𝑘𝑐 · 𝐶𝐹𝑒3+ · 4 · 𝜋 · 𝑟𝑐
2 · 𝑛

𝑉
 

(85) 

 

On: 

 𝑘𝑐 = 4 · 10−2  
𝑚

ℎ
 

 𝑘𝑎 = 3 · 10−3  
𝑚

ℎ
 

 𝜌𝑚 = 69.92 
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
  

 𝑛 = 2988.146 

Els resultats obtinguts estan representats en la Figura 35 on es pot veure una millora 

considerable respecte al llarg termini. Tal com s’havia intuït prèviament, la incorporació 

d’aquest terme no proporciona cap canvi significatiu a temps curts però sí que es fa notar a 

temps més elevats, sobretot a partir de les vint-i-quatre hores. A més a més, és un canvi que 

no afecta la velocitat de consum del ferro sinó només al coure. 

 

Figura 35: Correcció del model afegint l'efecte de l'oxigen. 
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Un cop s’escali el procés, l’efecte causat per l’oxigen serà més menyspreable, ja que es preveu 

que la fase de lixiviació duri el mínim temps possible, en cap cas es voldrà un temps d’operació 

superior a un dia. Per tant, la correcció realitzada ja és vàlida per al nostre cas d’estudi; no és 

necessari precisar més. La informació més interessant que ha aportat aquest estudi és el fet de 

comprovar que efectivament succeeix una reacció secundària en les condicions de treball que 

permet oxidar el coure.  

En l’àmbit industrial difícilment aquesta reacció tingui aplicació doncs la seva cinètica és massa 

lenta. Així i tot, proporciona un millor coneixement del procés que s’està estudiant i explica 

certs fenòmens com el fet que en alguns experiments s’extreu més coure que 

l’estequiomètricament possible.  

D’altra banda, la constatació d’aquesta reacció qüestiona la metodologia de treball en la 

biolixiviació d’una etapa, aquella on els microorganismes i el residu electrònic estan situats en 

el mateix reactor. En diversos articles com els citats en la Taula 2 es parla de recuperacions de 

metalls en períodes de fins a 40 dies; en aquest apartat acabem d’exposar que l’oxidació del 

coure es produeix en una setmana sense ni tan sols presència microbiana en unes condicions 

de treball molt similars a les que treballen els mencionats articles. El fet de treballar en una sola 

etapa dificulta molt conèixer el sistema i interpretar correctament el que està succeint, ja que 

diverses reaccions tenen lloc a l’hora. 

6.4. Validació del model d’oxidació del coure 

En els punts anteriors s’ha definit un model que permet predir el comportament observat 

experimentalment en la columna de lixiviació. L’objectiu d’aquest punt és validar si el model 

serveix per a predir a priori el que passarà en diferents casos experimentals i si el model 

funciona únicament en les condicions exactes de treball o si variant determinades condicions, 

teòricament descrites per aquest, el model segueix funcionant d’igual forma. 

Per a realitzar la validació, s’han realitzat diversos experiments i utilitzant les equacions i 

paràmetres determinats anteriorment s’han comparat els resultats. En les figures presents en 

aquest apartat es representaran les dades experimentals i les dades predites pel model descrit 

en l’equació (85), sense realitzar ajust. 

Els primers experiments de validació van ser realitzats utilitzant columna de lixiviació i 𝐹𝑒3+ de 

procedència química, és a dir, sense microorganismes. Es va partir d’una solució 0K i es va 

dissoldre sulfat de ferro(III) suficient per a tenir una concentració de 6000 ppm. La relació de 

PCB és la usual de 7.5 
𝑔

𝐿
. Es va realitzar un experiment de 48 h i un altre de 12 h de durada. Els 

resultats es mostren en la Figura 36 i en la Figura 37. 

Cal destacar la repetibilitat obtinguda en aquests experiments, fet que consolida la tècnica 

experimental descrita en l’apartat 5.4.2 per a realitzar la lixiviació en columna.  
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Figura 36: Lixiviació amb ferro químic 48 h. 

De la Figura 36 es pot observar que l’evolució predita pel model és molt similar a les 

observacions realitzades experimentalment. Tot això considerant els possibles errors 

experimentals així com l’heterogeneïtat del residu que ocasiona que determinats paràmetres 

siguin diferents en cada experiment, com són la densitat molar de coure o el nombre de 

partícules, doncs són paràmetres que utilitzant un residu de més o menys contingut en coure 

variaran significativament. En termes d’error, s’ha calculat la desviació estàndard (86) del 

model respecte a les dades experimentals. 

𝜎 = √
1

𝑁
∑(𝑦𝑖 − 𝑦𝑚)2

𝑁

𝑖=1

 

(86) 

 

On: 

 N = nombre de mostres 

 𝑦𝑖 = Dades experimentals 

 𝑦𝑚 = Resultats predits pel model 

Per a l’experiment de la Figura 36, s’obté una desviació estàndard de 𝜎 = 0.0080 per la gràfica 

del ferro i de 𝜎 = 0.0658 per a la gràfica del coure. S’expressen els valors per separat donat 

que l’ordre de magnitud de les dues gràfiques és diferent i sumar les desviacions estàndard no 

seria representatiu. Per a donar una única magnitud aquesta hauria de ser l’error relatiu (criteri 
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que s’ha utilitzat prèviament en els ajustos) però per al tractament estadístic la desviació 

estàndard és més utilitzada. 

En la Figura 36 s’aprecia també l’efecte de l’oxigen que s’ha afegit posteriorment al model. A 

temps llargs, es pot observar que el 𝐹𝑒2+ ha estat quasi totalment consumit mentre que el 

coure es continua extraient. En  contrast, en l’experiment de 12 h mostrat en la Figura 37 

l’efecte de l’oxigen és quasi nul. Així i tot, podem observar que a excepció dels dos primers 

punts on la reacció sembla més ràpida del previst, el model encaixa molt bé amb les dades 

experimentals. 

Cal destacar també que la recuperació de coure amb 12 h no és completa. Quan el procés 

s’escali industrialment caldrà valorar si és més interessant esperar que es recuperi tot el coure 

o aturar el procés abans per tal de guanyar temps. Un cop estigui tot el procés integrat, 

aquestes preguntes es podran contestar i en aquest sentit, tenir un model ajudarà molt.  

 

Figura 37: Lixiviació amb ferro químic 12 h. 

En la Figura 37  s’obté una desviació estàndard de 𝜎 = 0.0067 per la gràfica del ferro i de 

𝜎 = 0.0530 per a la gràfica del coure. 

Donat que les validacions en condicions normals han sigut molt positives, s’ha decidit provar 

canviant la concentració de PCB. En concret, s’ha disminuït la concentració de PCB a la meitat. 

Aquest fet hauria de permetre una millor recuperació de coure en menys temps. Es decideix 

disminuir la concentració de PCB en lloc d’augmentar la de 𝐹𝑒3+ ja que en un futur la 

concentració de 𝐹𝑒3+ disponible vindrà limitada pel bioreactor. 
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Quant al model, el fet de treballar amb menys massa de PCB implicaria un menor nombre de 

partícules. Com que s’ha reduït la massa a la meitat, s’ha realitzat el mateix amb el paràmetre n 

quedant un n=1494. En la Figura 38 es mostra el resultat. L’aproximació no és tan exacte com 

en els casos anteriors però segueix essent una predicció acceptable. Tal com és d’esperar, els 

errors han fet augmentar la desviació estàndard fins a 𝜎 = 0.0112 per la gràfica del ferro i de 

𝜎 = 0.1439 per a la gràfica del coure. També cal comentar que, sobretot en quant a les dades 

del ferro, s’observa un error experimental important en aquest experiment. Respecte al coure, 

el fet que s’oxidi abans del previst podria ser degut al fet que amb menys massa en el llit de la 

columna hi ha menys problemes de dispersió i altres fenòmens de transport. 

 

Figura 38: Lixiviació amb la meitat de PCB. 

Per acabar aquest punt de validació, s’ha tractat amb un lixiviant real, és a dir, lixiviant 

procedent del bioreactor. En  la representació de la Figura 39 podem veure que el model no 

s’aproxima gens a les dades experimentals.  
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Figura 39: Lixiviació 12 h amb ferro procedent del bioreactor. 

Aquest fet és degut que està succeint un  altre fenomen el qual fins al moment no s’havia tingut 

en compte. Quan el lixiviant surt del bioreactor, surt també amb una certa concentració de 

microorganismes que hi ha present en el bioreactor. Durant la sedimentació, bona part 

d’aquests microorganismes retornen al bioreactor, però no tots. Aquest fet ocasiona que en la 

lixiviació trobem presents també uns microorganismes que, quan trobin que hi ha certa 

concentració de 𝐹𝑒2+, començaran a alimentar-se segons el seu metabolisme normal. Això no 

té per què ser dolent, però sí que és necessari considerar aquest efecte en el model si volem 

que aquest ens descrigui el procés de forma completa. Per incorporar aquest terme en el 

model, és necessari incloure la cinètica dels Ac. Ferrooxidans determinada en l’apartat 6.6. En 

concret, les equacions es veuen modificades afegint un terme d’oxidació del 𝐹𝑒2+ causat per 

l’activitat microbiana, el qual depèn de la concentració de microorganismes presents en la 

solució després del sedimentador. Cal anar molt amb compte amb les unitats en aquest punt i 

afegir alguns factors de conversió, ja que la cinètica biològica ha estat determinada fent 

seguiment de 
𝑚𝑔

𝐿
 de Fe

3+
 mentre que la cinètica química s’ha determinat fent seguiment dels 

𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
 de Fe

3+
.   

En el sistema d’equacions (87) s’expressa també l’evolució del 𝐹𝑒2+, que com es pot 

comprovar és oposada a l’evolució del 𝐹𝑒3+. Tal com es pot observar, no s’afegeix cap terme 

en l’equació d’oxidació del coure. Així i tot, donat que aquestes equacions diferencials s’han de 

resoldre simultàniament i el terme afecte a la concentració de 𝐹𝑒3+, si que afectarà en la 

quantitat de coure recuperat. 
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𝑑𝑟𝑐

𝑑𝑡
= −

𝑘𝑐·𝐶
𝐹𝑒3+

2·ρ𝑚
−

𝑘𝑎·𝐶
𝐻+

ρ𝑚
 

𝑑𝐶𝐹𝑒3+

𝑑𝑡
= −

𝑘𝑐 · 𝐶𝐹𝑒3+ · 4 · 𝜋 · 𝑟𝑐
2 · n

V
+

1

Y · 55800
·

μ𝑚𝑎𝑥 · (𝐶𝐹𝑒2+ · 55800) · (𝑋 · 1000)

k𝑠 (1 +
𝐶𝐹𝑒3+ · 55800

k𝑝
) + (𝐶𝐹𝑒2+ · 55800)

 

 

𝑑𝐶𝐹𝑒2+

𝑑𝑡
=

𝑘𝑐 · 𝐶𝐹𝑒3+ · 4 · 𝜋 · 𝑟𝑐
2 · n

V
−

1

Y · 55800
·

μ𝑚𝑎𝑥 · (𝐶𝐹𝑒2+ · 55800) · (𝑋 · 1000)

k𝑠 (1 +
𝐶𝐹𝑒3+ · 55800

k𝑝
) + (𝐶𝐹𝑒2+ · 55800)

 

 

(87) 

 

On: 

 𝑘𝑐 = 4· 10−2  
𝑚

ℎ
 

 𝑘𝑎 = 3 · 10−3  
𝑚

ℎ
  

 𝜌𝑚 = 69.92 
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
 

 𝑛 = 2988.146 

 𝑉 = 0.4 · 10−3 𝑚3 

 Y =  4.882 · 11 
𝑐è𝑙·𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑔 𝐹𝑒2+  

 μ𝑚𝑎𝑥 = 0.082 ℎ−1 

 k𝑠 = 88 
𝑚𝑔 𝐹𝑒2+

𝐿
 

 k𝑝 = 208 
𝑚𝑔 𝐹𝑒3+

𝐿
 

 𝐶𝐹𝑒3+ és la concentració de 𝐹𝑒3+ 

en 
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
 

 𝐶𝐹𝑒2+ és la concentració de 𝐹𝑒2+ 

en 
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
 

 𝑟𝑐 és el radi del nucli sense 

reaccionar (𝑚) 

 𝑋 és la concentració de 

microorganismes (
𝑐è𝑙·𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠

𝑚𝐿
) 

 55800 és un factor per passar de 

𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
 de ferro a 

𝑚𝑔 

𝐿
 

 1000 és un factor per passar de 

𝑐è𝑙·𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠

𝑚𝐿
 a 

𝑐è𝑙·𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠

𝐿
 

 

Els diferents termes de la cinètica microbiana s’obtenen en l’apartat 6.6. 

Un cop afegit aquest terme, cal aproximar la concentració de biomassa  inicial present en el 

lixiviant. En el moment de realitzar l’experiment, aquest valor no es va mesurar doncs 

l’experiment va ser previ a l’estudi cinètic dels Ac. Ferrooxidans però si que es pot aproximar i 

comprovar l’efecte que té. En la Figura 40 es pot veure les dades de la Figura 39 tenint en 

compte l’oxidació biològica en el model. En la Figura 41 hi ha representat un experiment de 

biolixiviació amb durada de 48 h. 
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Figura 40: Lixiviació 12 h amb ferro procedent del bioreactor considerant l’efecte d’oxidació biològica. 

En l’experiment de la Figura 40 i el de la Figura 41 s’ha trobat que no és necessària gaire 

concentració de microorganismes perquè aquest terme tingui bastanta importància. Per a poder 

trobar la concentració inicial en l’experiment de la Figura 40 s’ha realitzat un ajust. S’ha trobat 

que les corbes representades succeeixen amb una concentració de cèl·lules inicial de 1 · 107  
𝑐è𝑙·𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠

𝑚𝐿
 i s’obté una desviació estàndard de 𝜎 = 0.0069 per la gràfica del 𝐹𝑒3+ i de 𝜎 = 0.1029 

per a la gràfica del coure. Aquesta concentració de cèl·lules en aquest cas és superior a 

l’esperada doncs el lixiviant hauria de provenir de la sedimentació, lloc on la concentració de 

cèl·lules ha de descendir de forma considerable. 

En el cas de l’experiment de la Figura 41, la concentració de cèl·lules trobada és de 5.8 · 105  
𝑐è𝑙·𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠

𝑚𝐿
, un valor molt més acord a l’esperat, i s’obté una desviació estàndard de 𝜎 = 0.0158 pel 

gràfic del 𝐹𝑒3+ i de 𝜎 = 0.0327 pel gràfic del coure. En aquesta darrera figura l’ajust respecte al 

ferro sembla no encaixar gaire però tot i així segueix quedant clara la tendència de re-oxidació 

del  𝐹𝑒2+ causada per la presència de microorganismes. 
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Figura 41: Lixiviació 48 h amb ferro procedent del bioreactor considerant l’efecte d’oxidació biològica. 

6.5. Operació de la columna de lixiviació en continu. 

Amb els models de l’equació (87) tenim tot el necessari per a poder descriure l’operació en 

“continu” de la columna de lixiviació. Aquest continu mereix estar entre cometes perquè el 

procés de lixiviació d’un residu mai podrà ser continu en el sentit estricte: donat que el residu es 

va consumint a mesura que avança la reacció (en un inici amb una velocitat més ràpida i a 

mesura que aquesta avança cada cop més lenta) provoca que el terme corresponent al 

consum o generació de les diferents espècies variï al llarg del temps. Dit d’una altra manera, 

mai s’arribarà a l’estat estacionari. La forma d’operar amb un sistema d’aquestes 

característiques és per càrregues de residu: introduir una certa quantitat de PCB, deixar que 

aquesta reaccioni el temps desitjat, i retirar-la per a poder incorporar una càrrega nova. 

Tot i aquesta limitació, el procés pot ser semicontinu en l’àmbit operacional incorporant una 

entrada i una sortida al dipòsit que fa de reservori. D’aquesta manera, tindríem un dipòsit amb 

un circuit intern que s’envia a la columna, on hi ha el contacte amb les PCB, una entrada al 

dipòsit amb lixiviant procedent del sedimentador i una sortida cap a la cementació. 
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Per a poder descriure el comportament dels diferents components dins el reactor, és necessari 

realitzar un balanç de cada un d’ells amb entrada i sortida on el terme de generació o consum 

serà el descrit en l’equació (87). Per exemple, pel cas del 𝐹𝑒3+: 

𝐴 = 𝐸 − 𝑆 ± 𝐺 (88) 

 

𝑑𝐶𝐹𝑒3+

𝑑𝑡
=

1

𝜏
(𝐶𝐹𝑒3+𝑖𝑛 − 𝐶𝐹𝑒3+) −

3.7 · 𝐶𝐹𝑒3+ · 4 · 𝜋 · 𝑟𝑐
2 · 2988

0.4 · 10−3
+

1

4.882 · 106

·
0.082 · 𝐶𝐹𝑒2+

88 (1 +
𝐶𝐹𝑒3+

208
) + 𝐶𝐹𝑒2+

· 𝑋 

(89) 

 

De l’anterior balanç apareix un terme clau en pel disseny: el temps de residència (𝜏)(90). El 

temps de residència és la relació entre el volum i el cabal d’entrada i sortida (considerant 

ambdós cabals iguals). Aquest paràmetre indica el temps que una determinada fracció de fluid 

està, de mitjana, dins el sistema reservori-columna. Amb un temps de residència baix, es 

necessitarà molta quantitat de lixiviant i les concentracions de sortida seran molt baixes, molt 

diluïdes. Per contra, amb un temps de residència alt el sistema s’anirà semblant cada cop més 

a discontinu, es necessitarà menys quantitat de lixiviant i les concentracions obtingudes seran 

més altes però la reacció serà més lenta. 

𝜏 =
𝑉

𝑄𝐿

 (90) 

 

En la Figura 43 es mostren les prediccions per un temps de residència de 6 h. S’ha considerat 

una entrada de 6000 ppm de 𝐹𝑒3+ i 0 ppm de 𝐹𝑒2+, tot i que a la pràctica segurament hi hagi 

certa quantitat de 𝐹𝑒2+ que no s’ha acabat de consumir en el bioreactor.  L’elecció d’un temps 

Figura 42: Esquema del muntatge de la columna de lixiviació en continu. 
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Cementació 

Llit de PCB 
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de residència o un altre vindrà determinada segons la quantitat de lixiviant disponible així com 

per tenir una concentració de 𝐹𝑒3+ suficient que permeti que la lixiviació sigui ràpida però a la 

vegada obtenir una concentració de coure a la sortida que també permeti que l’etapa següent, 

la cementació, sigui també ràpida. En resum, serà un paràmetre que caldrà obtenir per 

optimització un cop totes les etapes estiguin caracteritzades matemàticament. 

 

Figura 43: Lixiviació en continu. 

En Figura 43 s’observa molt clarament l’efecte de realitzar l’operació en continu. L’entrada i 

sortida que això implica impedeix que la concentració de coure s’acumuli molt; en un inici, quan 

la reacció és més ràpida, el coure es comença a acumular a la vegada que en surt poc perquè 

hi ha poca concentració. Arriba un moment però, que la concentració és tal i la velocitat de 

reacció ja ha disminuït que fa que surti més coure que el que s’està extraient disminuint altra 

vegada la concentració d’aquest. El mateix passa amb el 𝐹𝑒2+ i, de forma similar però a la 

inversa, amb el 𝐹𝑒3+. Tot això mentre el coure present en la PCB es va esgotant, tal com es pot 

veure en la gràfica de recuperació de coure. 
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6.6. Cinètica del bioreactor 

L’objectiu d’aquest apartat és conèixer la velocitat d’oxidació del Fe
2+

 i la concentració de 

cèl·lules que podem tenir en l’interior del bioreactor, per tal de poder dissenyar l’operació en 

continu a partir d’aquestes dades. Per a fer això, el primer pas és estudiar la cinètica dels 

microorganismes presents, és a dir, dels Ac. ferrooxidans. 

Tal com s’ha exposat en l’apartat 0, no hi ha un consens entre la comunitat científica sobre 

quina cinètica segueixen aquests microorganismes. Així i tot, molts autors defensen que el seu 

creixement es pot descriure mitjançant una cinètica del tipus Monod amb inhibició per producte 

descrita en l’equació (55). Així doncs, s’ha provat de determinar la cinètica dels Ac. 

ferrooxidans seguint aquestes indicacions. 

Actualment, en el grup de recerca podem obtenir Ac. ferrooxidans de dues procedències 

diferents: d’una banda, podem extreure una mostra del bioreactor que porta en funcionament ja 

bastant temps i fer creixement d’aquesta. D’altra banda, podem partir de l’inòcul inicial; aquell 

inòcul que es va utilitzar el primer dia per inocular el bioreactor. Cal fer aquesta diferenciació 

per diversos motius: primer de tot, no estem segurs que l’inòcul inicial sigui un cultiu de Ac. 

ferrooxidans purs. En segon lloc, després d’estar el bioreactor operant des de fa temps en 

condicions no estèrils, pot ser que hi hagi altres espècies a part dels Ac. ferrooxidans o, si 

aquestes ja hi eren des de l’inòcul inicial, que hagin canviat les proporcions en què hi són 

presents donades les condicions determinades pel bioreactor. Tot i que les condicions del 

bioreactor són hostils per a la majoria de microorganismes, no es pot descartar aquesta opció. 

Per tal de determinar exactament quines espècies hi ha en el bioreactor i en quina proporció, 

s’ha realitzat una extracció d’ADN i s’ha enviat aquesta a un laboratori especialitzat per tal que 

l’analitzin. Malauradament, encara no es disposa dels resultats. 

La possible presència d’altres espècies i la proporció en què hi són presents són factors que 

farien modificar la cinètica dels Ac. ferrooxidans donant lloc a què la cinètica que es determini 

sigui la cinètica del nostre cultiu i no dels Ac. ferrooxidans. Tot i aquesta incògnita, la forma de 

determinar la cinètica és la mateixa així que ja es pot començar a investigar i quan arribin els 

resultats de l’anàlisi es sabrà quina cinètica s’ha determinat. 

S’han realitzat tres experiments de determinació de la cinètica: el primer amb l’inòcul inicial en 

matràs. El segon també amb l’inòcul inicial però en el segon bioreactor del qual es disposa. 

Finalment, el tercer ha estat realitzat partint de biomassa extreta del bioreactor i l’experiment 

s’ha fet en matràs. Un resum de les condicions es presenta en la Taula 10. 

Taula 10: Resum experiments cinètica Ac. ferrooxidans. 

Experiment Procedència del inòcul 
Condicions on es realitza 

l’experiment 

1 Inòcul inicial Matràs 

2 Inòcul inicial Bioreactor 

3 Bioreactor Matràs 
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En la Figura 44 es mostren els resultats de les tres experiències. Un cop s’observen els gràfics, 

es troba que són molt desconcertants. L’evolució de les concentracions de les dues espècies 

de ferro analitzades és coherent; observem com el Fe
2+

 es consumeix ràpidament fins a 

esgotar-se mentre que el Fe
3+

 augmenta de forma proporcional. Comparant aquestes dues 

gràfiques, la diferència de comportament entre els diferents experiments és molt reduïda, 

només l’experiment en el bioreactor sembla que el ferro s’oxida més ràpid, un resultat d’acord 

amb l’esperat dons les condicions del bioreactor haurien de ser més òptimes. En quant a la 

disminució de la concentració del Fe
3+

 a temps llargs, aquesta és deguda a la formació de 

precipitats ja que en l’experiment d’inòcul inicial en matràs no es va ajustar el pH, fet que va 

originar la formació d’aquests precipitats. Respecte a l’experiment d’inòcul inicial en bioreactor, 

l’últim punt segurament es degui a un error experimental de mesura doncs no s’apreciaven 

precipitats. 
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Figura 44: Resultats cinètiques Ac. ferrooxidans. 
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D’altra banda, la gràfica de creixement de biomassa és molt més incoherent. Tal com s’ha 

explicat en l’apartat 0 existeix un paràmetre anomenat coeficient de rendiment (Y) el qual indica 

la quantitat de biomassa que es forma per quantitat de substrat consumida. El que es pot 

observar en la Figura 44 és que, per un mateix consum de substrat, s’ha obtingut una 

concentració de cèl·lules molt diversa, amb un creixament que va des de 10
4
 fins a 10

9
 cèl·lules  

en un experiment en matràs fins a un altre que va únicament des de 10
5
 a 10

6
 en l’altre 

experiment en matràs. Aquest fet ens fa preguntar que és el que pot estar passant que indiqui 

concentracions cel·lulars tan diferents i fins i tot qüestiona si el mètode del comptatge és 

adequat o porta un error inherent massa elevat, tot i que les diverses mesures dins un mateix 

experiment són molt coherents. Dit d’una altra manera, una cinètica no pot descriure els tres 

experiments al mateix temps. Hi ha d’haver variables que no tenim controlades modificant els 

resultats. Per si no n’hi hagués prou, al realitzar les mesures també es realitzava anàlisi de 

densitat òptica, en el qual van sorgir els problemes descrits en l’apartat 5.2.4 i 

microrespirometries, les quals mesuren activitat (que no és el mateix que concentració cel·lular) 

i de les quals tampoc s’obté un resultat clar. Per tal d’aclarir que està passant que pugui afectar 

aquests experiments, des del grup de recerca s’ha decidit que es repetiran tots els experiments 

i per duplicat, per a intentar obtenir resultats repetitius. 

De la mateixa manera i tal com es pot intuir, a l’intentar obtenir una cinètica partint d’aquestes 

dades s’obtenen paràmetres molt dispars, en concret els resultats s’exposen en la Taula 11. 

Taula 11: Resultats del ajust de paràmetres en la cinètica biològica. 

 Y (
𝑪𝒆𝒍·𝒍𝒖𝒍𝒆𝒔

𝒎𝒈 𝑭𝒆𝟐+) 𝒌𝒔 (
𝒎𝒈 𝑭𝒆𝟐+

𝑳
) 𝒌𝒑(

𝒎𝒈 𝑭𝒆𝟑+

𝑳
) 𝝁𝒎𝒂𝒙 (𝒉−𝟏) 

Experiment 1 1.966·10
8 

36.8 240.29 0.204 

Experiment 2 4.882·10
6
 88 208 0.082 

Experiment 3 7.58·10
5
 108.6 151 0.070 

Els resultats que s’han incorporat en la cinètica de lixiviació en l’apartat 6.4 són els de 

l’experiment 2, ja que aquell lixiviant provenia del bioreactor en batch i la concentració de 

cèl·lules obtinguda en aquest experiment és del mateix ordre de magnitud a l’observada en el 

bioreactor que opera en batch, des d’on provenia la biomassa. Tot i no poder dir que aquests 

siguin els paràmetres adequats, el que ens interessava veure en l’apartat 6.4 és com la forma 

de la corba permet predir també l’oxidació biològica, i això es pot obtenir, aproximadament, 

siguin quins siguin aquests paràmetres només que amb concentracions cel·lulars diferents, ja 

que l’equació que descriu el seu comportament és la mateixa (55). 

Dels quatre paràmetres determinats en l’ajust, els paràmetres més importants per a poder 

caracteritzar el sistema són el coeficient de rendiment (Y) i la velocitat màxima de creixement 

(𝜇𝑚𝑎𝑥). El primer paràmetre és el que ens permetrà fer la relació entre concentració de 

microorganismes i la capacitat d’oxidació i, en l’ambit pràctic, està íntimament lligat amb la 

concentració de cèl·lules que hauríem d’esperar obtenir. És a dir, el fet que aquest paràmetre 

sigui més o menys gran ens dirà si s’esperen obtenir 10
5
, 10

7
, o 10

9
 

𝑐è𝑙·𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠

𝑚𝐿
, justament el 

problema que observem amb els resultats experimentals. El segon paràmetre, 𝜇𝑚𝑎𝑥, és un 
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paràmetre clau a l’hora de canviar el règim del bioreactor en continu i el que ens indica és com 

d’elevada és la velocitat de creixement dels microorganismes, és a dir, si s’arribarà al valor de 

concentració final de cèl·lules més ràpidament o de forma més lenta. D’altra banda, els dos 

paràmetres restants donen forma a la corba de velocitats descrita per l’equació de Monod 

sense tenir implicacions tant directes en el funcionament com els anteriors (els seus efectes no 

s’aprecien tan clarament en la Figura 44). Tot i que evidentment s’han de tenir caracteritzats 

per a poder definir la cinètica.  

De la deducció anterior se’n pot extreure la conclusió que els paràmetres 𝜇𝑚𝑎𝑥 i Y són els 

paràmetres més sensibles de l’equació, i efectivament així és. En la Figura 45 es pot veure un 

anàlisi de sensibilitat d’aquests paràmetres agafant com a exemple els valors de l’experiment 2. 

 

Figura 45: Sensibilitat dels paràmetres en la cinètica dels Ac. ferrooxidans. 

Com a conclusions d’aquest anàlisi podem dir que mentre hi hagi una incertesa tan gran en 

quins valors prenen aquests dos paràmetres no podem aproximar cap cinètica com a bona. El 

fet que el paràmetre Y oscil·li tant és degut al problema que experimentalment s’han observat 

concentracions cel·lulars molt dispars. 

6.7. Posada en marxa del bioreactor en continu 

Tot i no haver obtingut de forma satisfactòria la cinètica de creixement dels Ac. ferrooxidans, un 

dels objectius d’aquest treball consisteix en operar el bioreactor en continu, de la mateixa forma 

en què estarà funcionant en una futura planta pilot. Per tal d’operar un bioreactor en continu, el 
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paràmetre clau és la relació entre velocitat de creixement (𝜇) i coeficient de dilució (D), el qual 

es defineix com la inversa del temps de residència (91). Un dels principals riscos a l’operar un 

bioreactor és realitzar un rentat del mateix, és a dir, que els cabals d’entrada i sortida siguin tan 

grans que la biomassa no té temps a reproduir-se i la concentració d’aquesta disminueixi fins a 

0. Per tal que això no ocorri, del balanç de biomassa s’obté que la velocitat de creixement ha 

de ser superior al coeficient de dilució (92) (93) (94) (95). 

𝐷 =
1

𝜏
 (91) 

 

𝑉 ·
𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝑄𝐿(𝑋𝑖𝑛 − 𝑋𝑜𝑢𝑡) + 𝑉 · 𝜇 · 𝑋𝑜𝑢𝑡 

(92) 

 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝐷(𝑋𝑖𝑛 − 𝑋𝑜𝑢𝑡) + 𝜇 · 𝑋𝑜𝑢𝑡 

(93) 

 

0 = 𝐷(𝑋𝑖𝑛 − 𝑋𝑜𝑢𝑡) + 𝜇 · 𝑋𝑜𝑢𝑡 (94) 

 

Com que l’entrada d’alimentació és estèril, no s’està incorporant biomassa 𝑋𝑖𝑛 = 0. S’obté una 

relació que defineix que la velocitat de creixement serà, com a molt, el coeficient de dilució (95). 

Per tant, si aquest és més elevat que la velocitat de creixement màxima de les cèl·lules 𝜇𝑚𝑎𝑥 la 

concentració de biomassa no serà constant i disminuirà al llarg del temps, es produirà un rentat 

del reactor. 

𝐷 =
𝜇 · 𝑋𝑜𝑢𝑡

𝑋𝑜𝑢𝑡

=  𝜇 (95) 

 

Cal recalcar que aquest balanç es compleix sempre que l’entrada de biomassa sigui nul·la, en 

cas de disposar d’una entrada com per exemple, la recirculació provinent d’un sedimentador, la 

relació canvia. Així i tot, per aquesta primera fase s’utilitzarà el bioreactor sense sedimentador 

per a observar el seu comportament. 

Per tal d’introduir el bioreactor en règim continu, és recomanable realitzar un previ creixement 

en ell de tal forma que hi hagi una concentració de cèl·lules elevada en el seu interior. Un cop 

aquesta s’ha aconseguit, es situa una entrada i una sortida del bioreactor constants al llarg del 

temps. L’entrada consisteix de medi 6K. Per tal d’evitar la possibilitat de rentar el bioreactor, 

s’ha definit un coeficient de dilució de 𝐷 = 0.05 ℎ−1. Aquest coeficient hauria de ser suficient per 

a veure el funcionament del reactor en continu sense ocasionar un rentat d’aquest, segons els 

valors determinats per les cinètiques en l’apartat 6.7. L’objectiu d’aquest experiment és, 

essencialment, experimental: provar si funciona l’establiment d’un règim continu i quins 

problemes operacionals s’esdevenen. També es busca l’obtenció de noves dades que puguin 

ajudar posteriorment amb la determinació de la cinètica de creixement dels Ac. ferrooxidans.  

Per tal de fer això, s’han pres mesures al llarg del temps de les concentracions de les dues 

espècies de ferro així com de la concentració cel·lular. Els resultats es mostren en la Figura 46 i 

la Figura 47.  En aquestes dues figures es poden distingir dues línies verticals a uns temps 
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determinats. Aquestes línies representen problemes operacionals: en el moment en què es va 

comprovar l’estat del reactor, es va observar que el nivell d’aquest havia augmentat arribant 

fins i tot a vessar i que la sortida no funcionava correctament. Després de parar temporalment 

l’experiment, es va constatar la formació de precipitats de Fe
3+

 en l’interior del tub de sortida, fet 

que havia ocasionat una obstrucció d’aquest impedint la sortida del líquid. Es va netejar el tub, 

es va buidar el reactor i aturar l’agitació per tal que els possibles precipitats de Fe
3+

 sedimentin. 

No es va trobar gaire quantitat d’aquests, fet que porta a pensar que s’han format en l’interior 

del tub; el tub de sortida és d’un diàmetre molt petit per tal de poder assolir els cabals 

necessaris, tan diminuts, amb les bombes del que es disposa. El fet que el tub sigui tan petit, 

implica molta relació superfície-volum de pas del fluid, fet que afavoreix la formació de 

precipitats.  

Per tal de solucionar aquest problema, es proposa canviar el material del tub així com facilitar 

l’entrada del fluid en el tub mitjançant una construcció cònica que no impliqui una relació tan 

elevada de superfície-volum. 

Especialment en el primer dels incidents observats es pot apreciar com es va perdre molta 

concentració de biomassa a causa del fet de deixar sedimentar els precipitats, ja que aquesta 

també va sedimentar. 

 

Figura 46: Concentració de ferro en el bioreactor en continu. Les línies verticals indiquen una inundació 
del bioreactor. 
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Figura 47: Concentració cel·lular en el bioreactor en continu. Les línies verticals indiquen una inundació 
del bioreactor. 

Pel que respecte als resultats, el primer que cal destacar és que no es va produir un rentat del 

bioreactor, en la Figura 47 es pot veure que la tendència és que la concentració cel·lular 

s’incrementa progressivament (a excepció de quan hi va haver les incidències). D’altra banda, 

la concentració cel·lular ha arribat fins a 10
8
, un valor molt elevat que ens permet estimar que el 

valor del coeficient Y ha de ser superior a 10
3
 o aquest valor no es podria obtenir. Un segon 

indicador d’aquest fet el trobem en el fet que en la sortida obtenim una oxidació de ferro molt 

elevada, arribant a concentracions de 6000 ppm de Fe
3+

, un fet que no s’havia obtingut fins ara 

en el bioreactor en discontinu. Tot i els problemes experimentats, aquests fets aporten 

optimisme sobre la incorporació del funcionament en continu. 

Un tercer fet a destacar es tracta de l’acumulació de ferro. En la Figura 46 s’observa com 

aquest tendeix a augmentar al llarg del temps arribant a una concentració de Fe
3+

 de fins a 

7000 ppm. És un fet desconcertant si considerem que l’entrada i la sortida haurien de ser iguals 

i constants i amb un valor de 6000 ppm a l’entrada. Tot i que s’ha utilitzat la mateixa bomba per 

a generar ambdós cabals, existeixen petites diferències entre aquests, fet que al llarg del temps 

ocasionava un cert increment o decreixement del nivell (la posició del dipòsit d’entrada, situat a 

sobre la taula o a terra, era suficient per a fer variar aquest fenomen, detectable al cap d’unes 

quantes hores). D’altra banda, el fet que el bioreactor operi a 30 ºC en un règim no aïllat de 

l’ambient afavoreix una petita evaporació de part de l’aigua continguda en ell. Aquests fets 

poden col·laborar a augmentar una mica la concentració de ferro però seran punts a tenir en 

compte de cara a les següents experimentacions. 

Finalment, es voldria simular una predicció del comportament esperat que hauria de mostrar el 

bioreactor en l’estat de transició entre el discontinu i el continu. Els resultats de la simulació 

parteixen de les cinètiques determinades en l’apartat anterior i malauradament prediuen unes 

oscil·lacions en el règim de transició no observades experimentalment. Fins que no es disposi 

d’una cinètica més ben caracteritzada no es podran obtenir simulacions de qualitat. Així i tot, la 

simulació serveix per anticipar el que hauria de passar. En la Figura 48 es pot veure l’evolució 

de les tres variables monitorades segons les dades de la cinètica determinada en bioreactor, 

considerant una entrada de 6000 
𝑚𝑔

𝐿
 de Fe

2+
 i un coeficient de dilució de D=0.05 h

-1
, el que 

significa un tems de residència de 20 h. 
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De la Figura 48 es pot veure les oscil·lacions corresponents al règim de transició: en un inic la 

concentració de Fe
2+ 

augmenta perquè no hi ha suficients cèl·lules per a consumir tot el Fe
2+ 

que entra. Això és així fins que el creixement cel·lular és suficient per a consumir aquesta 

entrada, moment que s’estabilitza. Amb el Fe
3+

 s’observa el fenomen de forma complementària. 

Es parteix d’un valor elevat des del discontinu on el temps de residència és més alt i disminueix 

en els primers moments, ja que no hi ha suficient activitat biològica. En el moment que hi ha 

suficient concentració cel·lular, aquest torna a augmentar i estabilitzar-se. El paràmetre de la 

concentració cel·lular és el més important. En aquest es busca que s’estabilitzi. Podria passar 

que, a causa d’un coeficient de dilució massa elevat la biomassa marxi del reactor. També és 

molt important la concentració cel·lular en el moment de començar a operar en continu; si 

aquesta és molt baixa implica que hi haurà unes oscil·lacions i un període d’estabilització molt 

grans en les diferents variables i interessa obtenir el règim estacionari com abans millor.  

 

Figura 48: Simulació del bioreactor en continu. 

6.8. Cinètica de la cementació 

La cementació és aquell procés on es recupera el coure en estat sòlid procedent del lixiviat 

seguin l’equació (4). Per tal de determinar la cinètica d’aquest procés, s’ha partit de diverses 

mostres i s’ha realitzat la cementació. En concret, s’han realitzat 6 experiments descrits en la 

Taula 12 (Orriols 2019). Dins d’aquests experiments, podem trobar lixiviats provinents de tres 

fonts diferents: Una solució de sulfat de coure preparada al laboratori que simula la composició 

base del lixiviat sense ser-ho, un lixiviat provinent de la lixiviació amb Fe
3+

 químic, el qual ja 

contindrà tots els components extrets de les PCB i una solució provinent d’un lixiviat amb ferro 

de procedència biològica, el qual contindrà, a banda de tots els components extrets de la PCB, 

una determinada concentració de microorganismes i tots els compostos derivats d’aquests. 

Aquest últim és el cas real que ha de contemplar el procés.  
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𝐶𝑢(𝑎𝑞)
2+ + 𝐹𝑒(𝑠)

0 → 𝐶𝑢(𝑠)
0 + 𝐹𝑒(𝑎𝑞)

2+  (4) 

 

Al mateix temps, s’està provant si es pot realitzar la cementació amb ferro procedent de restes 

d’encenalls industrials. S’analitza si presenta variació el fet d’utilitzar un acer de baix aliatge o 

un amb un aliatge més elevat. 

Taula 12: Resum experiments cementació. 

Experiment Procedència del lixiviat Grau d’aliatge del acer 

1 Solució química Baix 

2 Solució química Alt 

3 Lixiviat químic Baix 

4 Lixiviat químic Alt 

5 Lixiviat biològic Baix 

6 Lixiviat biològic Alt 

Els resultats es troben representats en la Figura 49. 

 

Figura 49: Experiments cementació. 

La cinètica de la cementació tradicionalment s’ha descrit com una reacció de primer ordre 

respecte al reactiu líquid i d’ordre 0 respecte el sòlid, essent un procés dependent de la 

superfície de la partícula sòlida (Jhajharia et al. 2016). La  cinètica proposada és de la forma 

descrita en l’equació (96).  
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𝑑𝐶𝐶𝑢2+

𝑑𝑡
= −

𝑘𝑐𝑒 · 𝑆𝑝  · 𝐶𝐶𝑢2+

𝑉
 

(96) 

 

On: 

 𝑘𝑐𝑒 és la constant cinètica de primer ordre depenent de la superfície (
𝑚

𝑚𝑖𝑛
) 

 𝑆𝑝  és la superfície de la partícula (𝑚2) 

 V és el volum de solució (𝑚3) 

Realitzant ajustos amb el MATLAB així com utilitzant la forma integrada i linealitzada de 

l’equació anterior (97) s’arriba a diverses conclusions: Primer de tot, es confirma que la reacció 

pot ser descrita per un procés cinètic de primer ordre com el plantejat, en la Figura 50 es poden 

veure alguns exemples. En segon lloc s’ha determinat que les cinètiques de solucions 

preparades i procedents de lixiviació química es comporten d’igual forma, amb el mateix valor 

de 
𝑘𝑐𝑒𝑆𝑝 

𝑉
 (tant la tècnica d’ajust com la linealització funcionen millor determinant els paràmetres 

com un conjunt i desglossant-los posteriorment segons dades conegudes). D’altra banda, la 

lixiviació procedent d’origen biològic presenta una cinètica més lenta, tot i que segueix seguint 

el primer ordre. Es desconeix la causa per la qual pot estar succeint aquest fet, però és cert 

que el lixiviat és força més complex, poden haver-hi certs components segregats pels Ac. 

Ferrooxidans que alenteixin la reacció o la pròpia presència d’aquests en la mescla dificulti el 

contacte. Finalment, s’ha trobat que els experiments en els quals s’ha utilitzat acer més aliat 

presenten una major velocitat que els altres. Aquest fet pot ser explicat gràcies al fet que el 

procés d’aliatge actua com una activació del ferro, fet que incrementa la seva velocitat 

(Jhajharia et al. 2016). Aquest fet és observat tant si el lixiviat és de procedència química o 

biològica Un resum dels resultats obtinguts s’expressa en la Taula 13. 

ln
𝐶𝐶𝑢𝑡

2+

𝐶𝐶𝑢0
2+

=
𝑘𝐴

𝑉
𝑡 

(97) 

 

 

Figura 50: Ajust cinètica de cementació. 
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Taula 13: Resum resultats cinètica cementació. 

Experiment 
𝒌𝒄𝒆𝑺𝒑 

𝑽
obtingut per ajust (

𝟏

𝒎𝒊𝒏
) 

𝒌𝒄𝒆𝑺𝒑 

𝑽
 obtingut per linealització (

𝟏

𝒎𝒊𝒏
) 

1 0.022 0.026 

2 0.056 0.061 

3 0.026 0.027 

4 0.064 0.060 

5 0.020 0.015 

6 0.039 0.035 

Partint d’aquests resultats i utilitzant la FIM per a calcular la incertesa, es pot generalitzar les 

constants cinètiques i dir que: 

 Un acer aliat en lixiviat químic presenta una 
𝑘𝑐𝑒𝑆𝑝 

𝑉
= (6.0 ± 0.1) · 10−2 (

1

𝑚𝑖𝑛
)  

 Un acer poc aliat en lixiviat químic presenta una 
𝑘𝑐𝑒𝑆𝑝 

𝑉
= (2.5 ± 0.1) · 10−2 (

1

𝑚𝑖𝑛
)  

 Un acer aliat en lixiviat biològic presenta una 
𝑘𝑐𝑒𝑆𝑝 

𝑉
= (3.7 ± 0.2) · 10−2 (

1

𝑚𝑖𝑛
)   

 Un acer poc aliat en lixiviat biològic presenta una 
𝑘𝑐𝑒𝑆𝑝  

𝑉
= (1.8 ± 0.2) · 10−2 (

1

𝑚𝑖𝑛
)   

Arribats a aquest punt, es vol comprovar l’efecte de la superfície en la cinètica. Per a fer-ho, 

es fa un experiment estudiant l’efecte que té en la velocitat utilitzar encenalls de ferro com fins 

ara o utilitzar pols de ferro, de mida de partícula molt més petita i, per tant, de més superfície. 

Sorprenentment, la velocitat de reacció és la mateixa utilitzant encenalls o pols, en la Figura 

51 es mostra l’experiment on  s’ha observat aquest fet.  

 

Figura 51: Comparació experiments de cementació amb diferent mida de partícula. 
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El que es pot dir és que segons els resultats obtinguts, el paràmetre
𝑘𝑐𝑒𝑆𝑝  

𝑉
 es comporta com si 

en realitat fos només una 𝑘𝑐𝑒, fet que implicaria que la reacció no depèn de la superfície. Per 

tal d’explicar aquest fet podem dir que es possible que a mides de partícules grans la 

superfície de contacte sigui limitant i llavors el procés si que sigui depenent de la superfície. 

Per contra, pot arribar un moment en el qual la superfície ja no sigui limitant i la velocitat de 

reacció depengui únicament de la constant cinètica. Per a poder afirmar una explicació així es 

necessitaria més experimentació i contrastar aquestes hipòtesis.  
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7. Conclusions 

La recuperació de coure a partir de residus electrònics mitjançant biolixiviació ha aconseguit 

assolir els objectius desitjats, arribant a unes recuperacions properes al 100% mitjançant una 

lixiviació en columna, un fet no aconseguit fins ara. S’ha consolidat la metodologia d’operació 

en columna així com l’ús de rebliment per afavorir el contacte entre residus i lixiviant.  

Dins la fase de lixiviació, s’ha determinat que l’oxidació del coure contingut en l’interior de les 

PCB pot ser descrita mitjançant el model de nucli decreixent amb limitació per reacció química. 

S’ha validat que el model segueix una reacció de primer ordre respecte al component líquid, el 

Fe
3+

, i d’ordre zero respecte al sòlid. S’ha constatat que existeix una oxidació del coure deguda 

a l’oxigen en solucions àcides, un fet que no ocorre a pH neutre o superior, i s’ha determinat la 

cinètica d’aquesta oxidació utilitzant una adaptació del model del nucli decreixent que permet 

descriure amb una major correspondència el comportament experimental observat. 

S’ha comprovat l’efecte que té realitzar lixiviacions partint d’una solució de Fe
3+ 

obtinguda a 

través de sulfat de ferro(III) o d’utilitzar un lixiviant provinent del bioreactor. S’ha observat que 

tot i realitzar una sedimentació prèvia a la lixiviació, hi segueix havent una certa concentració 

de microorganismes presents en la solució els quals realitzen una re-oxidació simultània del  

Fe
2+ 

quan aquest es comença a generar. Aquest fet s’ha de tenir en compte a l’hora de 

modelitzar el procés, ja que les diferències en el comportament de les diferents espècies són 

substancials. Per a fer-ho, s’ha incorporat la cinètica d’oxidació dels Ac. ferrooxidans en les 

diferents reaccions d’oxidació, donant uns resultats favorables. Finalment, s’ha realitzat un 

model que preveu l’operació en continu de la columna de lixiviació i deixa aquesta etapa del 

procés a punt per a la integració en la futura planta pilot que ha d’operar en continu. En aquest 

sentit, el model realitzat serà imprescindible per a saber com s’ha de realitzar aquesta 

integració i la seva posterior optimització.  

En l’àmbit del bioreactor, s’ha intentat determinar la cinètica de creixement dels Ac. 

ferrooxidans. Tot sembla indicar que segueixen una cinètica del tipus Monod amb inhibició 

competitiva per producte. S’ha observat que a les concentracions de treball una possible 

inhibició per substrat és negligible tot i que a concentracions més elevades aquesta seria 

possible. No s’ha aconseguit determinar el valor dels paràmetres d’aquesta cinètica a causa de 

no tenir resultats experimentals definitius. La direcció és bona i l’eina està desenvolupada però 

seran necessaris més esforços i repeticions dels experiments si es vol caracteritzar 

correctament aquesta cinètica. 

S’ha aconseguit realitzar la posada en marxa del bioreactor en règim continu, tot i que no sense 

problemes. Certes limitacions operacionals com la petita mida dels equips i l’aparició de 

precipitats dificulten l’operació del bioreactor. Així i tot, s’han obtingut uns resultats molt positius 

de funcionament que encoratgen a seguir treballant en aquestes línies. 

Finalment, s’ha determinat que la cinètica de la fase de cementació és una cinètica de primer 

ordre respecte al component líquid i s’ha determinat que aquesta és més ràpida quan es 

treballa amb acer aliat. Respecte a la mida de partícula, no s’han observat diferències entre 

operar amb ferro en forma d’encenalls o de pols. 
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8. Treball futur 

L’objectiu final d’aquest projecte és construir una planta pilot que funcioni en règim continu i de 

forma quasi autònoma. Per assolir això, es requereix un treball futur per acabar de completar la 

integració de les diferents fases i poder procedir a l’escalat. En concret, és necessari seguir 

amb els experiments en continu del bioreactor per a solucionar els problemes operacionals 

esmentats i assegurar que s’aconsegueix un règim estacionari perdurable en el temps. També 

és necessari caracteritzar la composició del líquid resultant de la cementació per tal de poder 

tancar el procés cíclic. S’ha d’assegurar que no es presenten toxicitats en el cultiu d’Ac. 

Ferrooxidans degudes als metalls extrets de les PCB i cal determinar els cabals de purga 

necessaris perquè això no succeeixi. Els estudis de toxicitat han estat realitzats en paral·lel a la 

realització d’aquest treball per part d’altres membres de l’equip i, tot i que s’ha determinat que 

sí que presenta toxicitat, ho fa a concentracions molt més elevades que les obtingudes després 

de la lixiviació. Els resultats d’aquest estudi es publicaran d’aquí a uns mesos en la tesi de l’Eva 

Benzal. 

Paral·lelament, s’han de centrar esforços en la determinació de la cinètica dels Ac. ferrooxidans 

fins a obtenir resultats repetitius i trobar, si és possible, nous mètodes de determinació de la 

quantitat de biomassa així com possibles correlacions a mètodes més senzills de mesurar que 

permetin realitzar un seguiment del bioreactor en el dia a dia. 

Un cop resolts aquests inconvenients, el procés de valorització econòmica i sostenible de 

residus electrònics podrà ser escalat a planta pilot i provat en un entorn industrial.  
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Glossari d’abreviatures i acrònims 

 BIOGAP: grup de tractament biològic de contaminants gasosos i olors.  

 Cu-clad: material utilitzat en la fabricació de les PCB compost de làmines d’alumini 

recobertes de coure. 

 EPSEM: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa. 

 FIM: Fisher information matrix. 

 PCB: plaques de circuit imprès. 

 UV-Vis: espectrofotometria d’ultraviolat visible 

 WEEE: waste electrical and electronic equipment. 

 Ac. Ferrooxidans: Acidithiobacillus ferrooxidans 
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Nomenclatura matemàtica 

 𝐶𝐴 és la concentració de reactiu A en el model de reacció per superfície  (
𝑚𝑜𝑙

𝐿
) 

 𝐶𝐵 és la concentració de sòlids disponibles en el model de reacció per superfície  (
𝑚𝑜𝑙

𝐿
) 

 𝐶𝐶𝑢0 és la concentració de coure sòlid (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
). 

 𝐶𝐶𝑢2+ és la concentració de coure dissolt (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
). 

 𝐶𝐹𝑒2+ és la concentració de 𝐹𝑒2+ expressada en (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
) si es tracta de cinètica química o 

(
𝑔

𝐿
) si es tracta de cinètica biològica 

 𝐶𝐹𝑒3+ és la concentració de  𝐹𝑒3+ expressada en (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
) si es tracta de cinètiques 

químiques o  (
𝑔

𝐿
) si es tracta de cinètiques biològiques. 

 𝐶𝐹𝑒3+𝑖𝑛𝑡 és la concentració de  𝐹𝑒3+ en un punt entremig entre R i 𝑟𝑐 (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
) 

 𝐶𝐹𝑒3+ 𝑠ò𝑙𝑖𝑑és la concentració de 𝐹𝑒3+ en la superfície del sòlid (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝑚3 ) 

 𝐶𝐻+ concentració de protons 𝐻+ (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
) 

 𝐶𝑂𝑉 és la inversa de la FIM 

 D és el coeficient de dilució (
1

ℎ
) 

 F és una funció utilitzada per explicar la FIM 

 F𝑀 matriu de sensibilitat de la FIM 

 𝐹𝐹𝑒3+ és el flux molar de 𝐹𝑒3+ (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝑚2ℎ
) 

 𝐹𝐹𝑒3+𝑖𝑛𝑡 és el flux molar de 𝐹𝑒3+ en un punt entremig entre R i 𝑟𝑐 (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝑚2ℎ
) 

 FD és el factor de dilució utilitzat en el comptatge per càmera de Neubauer 

 FIM és la Fisher information matrix 

  𝑘𝑎 és la constant cinètica d’oxidació deguda al efecte del oxigen  (
𝑚

ℎ
) 

 𝑘𝑐 és  la constant cinètica en el model del nucli decreixent amb limitació per reacció 

química (
𝑚

ℎ
) 

 𝑘𝑐𝑒 és la constant cinètica de cementació (
𝑚

𝑚𝑖𝑛
) 

 𝑘𝑑 és la constant de difusió (
𝑚2

ℎ
) 

 𝑘𝑓𝑒−𝑐𝑢 és la constant cinètica de la reacció bàsica respecte el ferro i el coure (
𝐿

𝑚𝑜𝑙𝑠·ℎ
). 

 𝑘𝑛 és la constant cinètica d’ordre n (
𝐿

𝑚𝑜𝑙𝑠
)𝑛−1·(

1

ℎ
). 

 𝑘𝑝 és la constant cinètica de primer ordre (
1

ℎ
). 

 𝑘𝑠𝑒 és la constant cinètica de segon ordre (
𝐿

𝑚𝑜𝑙𝑠·ℎ
) 

 𝑘𝑠  és la constant de semi-saturació de la cinètica de Monod (
𝑔

𝐿
) 

 𝑘𝑝 és la constant d’inhibició en la cinètica de Monod (
𝑔

𝐿
) 

 𝑘𝑡 és el coeficient de transport de matèria (
𝑚

ℎ
) 

 𝑘1 és una constant cinètica de segon ordre en el model de superfície (
𝐿

ℎ·𝑚𝑜𝑙
) 

 𝑘2 és una constant cinètica de primer ordre en el model de superfície (
1

ℎ
) 
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 𝑘−1 és una constant cinètica de primer ordre en el model de superfície (
1

ℎ
) 

 𝑛  és el nombre de partícules  

 𝑁 és nombre de mostres  

 𝑁𝑐𝑢 és el nombre de mols de 𝐶𝑢0 (mols) 

 𝑁𝐹𝑒3+ és el nombre de mols de 𝐹𝑒3+ (mols) 

 𝑝 és el nombre de paràmetres en la FIM 

 𝑃𝑓 és la profunditat de la càmera de Neubauer (mm) 

 Q és la matriu d’error de la FIM 

 𝑄𝑘 és un component de la matriu Q 

 𝑄𝐿 és el cabal d’entrada de líquid (
𝐿

ℎ
) 

 𝑟 és el radi de una prtícula (m) 

 𝑟A és la velocitat de reacció del reactiu A (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿·ℎ
). 

 𝑟𝑐 és el radi del nucli decreixent (m) 

 𝑟𝐶𝑢0 és la velocitat de reacció del 𝐹𝑒3+ (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿·ℎ
). 

 𝑟𝐹𝑒3+ és la velocitat de reacció del 𝐹𝑒3+ (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿·ℎ
). 

 𝑅 és el radi extern de la partícula (m) 

 𝑠2 és el paràmetre errors de mesura. Les unitats depenen del que es mesuri 

 S és la concentració de substrat (
𝑔

𝐿
) 

 𝑆𝑝 és la superfície (𝑚2). En el cas de la càmera de neubauer s’expressa en (𝑚𝑚2). 

 𝑆𝑆𝐸 és la suma d’errors quadrats. Unitats segons s’escaigui 

 SST són els sòlids totals (
𝑔

𝐿
) 

 SSV són els sòlids volàtils (
𝑔

𝐿
) 

 𝑉 és el volum de solució (𝑚3). 

 𝑥 és la conversió (adimensional) 

 X és la concentració de microorganismes  (
𝐶è𝑙·𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠

𝑚𝐿
) 

 𝑋𝑖𝑛 és la concentració de microorganismes en l’entrada (
𝐶è𝑙·𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠

𝑚𝐿
) 

 𝑋𝑜𝑢𝑡 és la concentració de microorganismes en la sortida (
𝐶è𝑙·𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠

𝑚𝐿
) 

 Y és el coeficient de rendiment biològic (
𝑪𝒆𝒍·𝒍𝒖𝒍𝒆𝒔

𝒎𝒈 𝑭𝒆
) 

 𝑦𝑖 representa valors de dades experimentals. Unitats segons s’escaigui 

 𝑦𝑚 representa valors predits per models. Unitats segons s’escaigui 

 𝜃 paràmetre utilitzat per explicar la FIM 

 𝜗 fracció de superfície ocupada en el model de reacció per superfície (adimensional) 

 𝜇 és la velocitat de creixement (
1

ℎ
) 

 𝜇𝑚𝑎𝑥 és una constant cinètica que indica la velocitat màxima de creixement (
1

ℎ
) 

 𝜌𝑚 és la densitat molar (
𝑚𝑜𝑙𝑠

𝐿
) 

 𝜎 desviació estàndard. Unitats segons s’escaigui. 

 𝜏 temps de residència (h) 
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