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Resum 

Almenys 2 bilions de persones al voltant del món depenen de l’aigua subterrània. Aquesta 

és usada des de l’abast diari de les xarxes d’ús domèstic fins al regadiu dels camps de cultiu 

o el desenvolupament de les seves activitats productives. 

Degut al gran augment de població i de tecnologia en països desenvolupats, aquestes 

aigües subterrànies es veuen sotmeses a una demanda creixent que, junt amb un augment 

de la vulnerabilitat dels sistemes naturals, poden originar casos de sobreexplotació 

d’aquestes així com de contaminacions per causes antropogèniques o naturals. 

Per aquest motiu, en l’actual projecte es pretén estudiar el procés d’adsorció d’arsènic(III), 

un contaminant comú en aquestes aigües subterrànies, sobre un òxid de ferro micronitzat, 

l’hematites, amb una mida de partícula de 0,468 µm. Aquest estudi té l’objectiu de 

comprovar si mitjançant la injecció d’un conglomerat en base a aquest tipus d’òxid de ferro, 

es pot arribar a aconseguir l’eliminació parcial o total de l’arsènic en les aigües subterrànies 

contaminades. 

Per aconseguir aquest objectiu, s’ha caracteritzat el sòlid a utilitzar i s’ha realitzat una sèrie 

d’experiments d’adsorció a escala de laboratori, a temperatura ambient i mitjançant assajos 

en discontinu (batch).  

Els principals resultats del present estudi demostren que: 

- La cinètica de l’adsorció de l’arsènic sobre l’hematites s’ajusta al model de pseudo 

segon ordre, el que implica que el principal mecanisme del procés és la 

quimiosorció. El temps de contacte necessari ha resultat ser d’aproximadament 

72 hores. 

- L’hematites micronitzada es podria utilitzar per a descontaminar aigües 

subterrànies que continguin As(III) ja que s’ajusta adequadament al model no 

lineal de Langmuir obtenint-se un valor de capacitat màxima d’adsorció de 1,06 x 

10-4 mmol As(III)/m2 d’hematites, valor de l’ordre a l’obtingut en estudis anteriors 

amb hematites sense micronitzar. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

El present projecte està inclòs dins la recerca del grup de recerca SETRI (Grup de 

Tècniques de Separació i Tractament de Residus Industrials), pertanyent al departament 

d’Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya (ETSEIB). 

Més concretament, aquest projecte s’emmarca com un dels objectius a realitzar dins del 

projecte Nanoattenuation, més específicament dins de l’estudi “Atenuación natural e 

inducida de la contaminación de origen agrícola e industrial en aguas subterráneas”, amb 

referència CGL2011-29975-C04-03, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació 

d’Espanya. Els objectius d’aquest projecte són l’eliminació de contaminants d’aigües 

subterrànies mitjançant l’ús de nanopartícules. La hipòtesis de partida d’aquest objectiu 

es basa en que una disminució de la mida del mineral utilitzat suposa un augment de la 

superfície específica del mineral i un major rendiment en l’eliminació de metalls. 

L’objectiu que tracta l’actual projecte és l’estudi de l’eliminació d’arsènic(III) d’aigües 

subterrànies mitjançant hematites micronitzades. 

1.2. Motivació 

La principal motivació d’aquest projecte és comprovar si amb hematites amb una mida de 

partícula de 0,468 µm, s’obtenen millors resultats d’adsorció d’arsènic que en estudis previs, 

amb altres hematites naturals però amb una mida de partícula de 0,25 mm.   

També, com a fet general, aquest projecte està motivat per la possibilitat de tornar a utilitzar 

les aigües subterrànies una vegada descontaminades amb adsorbents de baix cost, com 

són els òxids de ferro, i utilitzant mètodes de tractament sempre preservant el medi ambient.  
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu general del projecte és estudiar el procés d’adsorció de solucions aquoses 

d’arsènic(III) mitjançant la utilització d’un òxid de ferro natural i micronitzat (0,468 µm), 

l’hematites (α-Fe2O3). 

Els objectius específics d’aquest projecte són: 

Caracteritzar el sòlid (hematites) mitjançant el punt de càrrega zero (PZC), el potencial zeta 

(ζ) i l’àrea superficial (BET).  

Determinar la influència dels diferents paràmetres en el procés d’adsorció d’As(III) sobre el 

sòlid. 

Estudiar l’efecte de la presència de fosfats en el procés d’adsorció de l’arsènic, ja que 

aquests fosfats són components bastant comuns en les aigües subterrànies degut al seu ús 

com a fertilitzants.  

2.2. Abast del projecte 

En aquest treball es realitza inicialment una revisió bibliogràfica sobre la contaminació de les 

aigües subterrànies, donant especial importància a la contaminació pel metall d’estudi, 

l’arsènic. També es descriuran alguns mètodes de tractament d’eliminació de metalls 

d’aigües subterrànies a més s’explicaran els principals òxids de ferro i la seva utilització en 

aquest àmbit.  

Posteriorment es realitza a escala de laboratori experiments en discontinu (batch) utilitzant 

l’òxid de ferro hematites micronitzat com a adsorbent per a l’eliminació d’arsènic(III) en forma 

inorgànica aquosa. 

Finalment, les dades obtingudes dels experiments s’ajustaran tant a models cinètics com a 

models d’adsorció no competitius, per tal de definir a quin s’ajusta millor i poder extreure’n 

conclusions. 
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3. Contaminació d’aigües subterrànies 

3.1. Problemàtica 

Almenys 2 bilions de persones al voltant del món depenen de l’aigua subterrània. Aquesta 

és usada des de l’abast diari de les xarxes d’ús domèstic fins al regadiu dels camps de cultiu 

o el desenvolupament de les seves activitats productives, especialment en economies 

subdesenvolupades que estan basades en l’agricultura, com podria ser el nord de China, el 

sud d’Àsia, el nord d’Àfrica o el Mig Orient. [1] 

Degut al gran augment de població i de tecnologia en països desenvolupats, aquestes 

aigües subterrànies es veuen sotmeses a una demanda creixent que, junt amb un augment 

de la vulnerabilitat dels sistemes naturals, poden originar casos de sobreexplotació 

d’aquestes així com de contaminacions per causes antropogèniques.  

El cas d’estudi d’aquest projecte es centra en la contaminació de les aigües subterrànies 

d’arsènic, el que pot posar en perill els subministraments dels que depèn la societat avui en 

dia. Aquesta contaminació habitualment ve deguda a l’actuació industrial de diversos 

sectors, però en referència al metall pesant que s’estudia en aquest projecte, l’arsènic, prové 

d’activitats vinculades amb la mineria de pirites i a l’ús industrial d’aquestes. 

A la Figura 3.1 es pot observar la gran quantitat de països en els que aquesta contaminació 

d’arsènic afecta a les seves aigües subterrànies. 

 
Figura 3.1. Distribució d’aqüífers amb problemes d’arsènic al món [2] 
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Encara que hi hagin marcats només aquests països, se’n donen molts més de casos de 

contaminació d’arsènic en aigües subterrànies. El problema ve que molts d’aquells països 

no presenten ni una infraestructura ni els instruments de gestió necessaris per tal de arribar 

a descobrir aquest tipus de problemàtiques. Un exemple d’aquests països podria ser el 

Nepal, Myanmar o Camboya, que presenten aigües subterrànies amb una concentració 

d’arsènic superior a 10 µg·L-1, aigües considerades per la OMS com no aptes pel consum 

humà.  

3.2. La contaminació per arsènic (As) 

3.2.1. Efectes en la salut humana 

L’arsènic és un dels elements amb més toxicitat que es poden trobar al medi ambient. 

Habitualment a l’aigua es troba a la seva forma inorgànica, que representa la més tòxica. 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera aquest element com una de les 10 

substàncies químiques més preocupants. Per a aquestes substàncies la OMS ha definit un 

valor guia a les seves guies per a la qualitat de l’aigua potable, amb la finalitat de fer de base 

per la reglamentació i normalització de tot el món. [3] 

El valor límit de la concentració d’arsènic en aigües potables considera un valor provisional 

degut les grans dificultats en la mesura de l’arsènic i a les pràctiques relaciones amb la seva 

eliminació.  

El no compliment d’aquesta normativa pot provocar greus efectes adversos en la salut. A 

exposicions prolongades a l’arsènic pot provocar irritació d’estómac i intestins, disminució de 

la producció de glòbuls tant vermells com blancs, canvis a la pell i irritació als pulmons. A la 

llarga pot arribar a provocar diferents tipus de càncers, com el de pell, pulmó o fetge. Amb 

exposicions molt altes pot arribar a provocar infertilitat i avortaments, malalties 

cardiovasculars, danys al cervell i fins i tot la mort. 

Les principals causes d’exposició a aquest contaminant pot donar-se degut a diverses 

causes, com consum d’aigua contaminada, mitjançant el seu ús per a la preparació de 

menjar, pel reg de cultius alimentaris, així com pel consum de tabac i d’aliments 

contaminats. [4] 

3.2.2. Abundància i distribució d’arsènic 

L’arsènic és un element bastant comú a les aigües naturals i la seva concentració depèn 

directament de la font d’arsènic d’on prové. Existeixen rangs amplis de concentracions als 

diferents tipus d’aigües naturals, però aquesta concentració s’accentua a les aigües 
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subterrànies ja que es presenten unes condicions òptimes per a la seva mobilitat, fent que 

s’arribin a concentracions perilloses per al consum d’aquella font d’aigua. 

L’arsènic pot presentar-se a l’atmosfera, en concentracions molt baixes, per acció de la 

dispersió dels sediments per acció del vent. Aquest arsènic pot provenir d’emissions 

volcàniques, aerosols marins o per contaminació d’origen antropogènic. Aquest no sol 

sobrepassar els 0,3 µg·L-1. [2] 

També és habitual que es vegi a concentracions més elevades en aigües superficials. En 

aquests casos el rang de concentracions és més ampli, ja que depèn de molts factors, com 

la proximitat a zones amb activitat geotèrmica o a zones àrides. Les concentracions tant a 

rius com llacs sol ser menor a 1 µg·L-1 mentre que a l’aigua de mar sol estar sobre un valor 

d’1,5 µg·L-1. [2] 

Un altre àmbit on es presenta l’arsènic és l’estudiat en aquest projecte, les aigües 

subterrànies, que es tracta de l’ambient natural on es troba l’arsènic en una major 

concentració degut a les seves bones condicions per a la mobilització i acumulació 

d’arsènic. En la majoria d’aquests aqüífers, les concentracions d’arsènic no superen els 10 

µg·L-1, encara que en alguns casos aquestes aigües naturals poden arribar a concentracions 

de fins 5000 µg·L-1. Aquest fet es dóna en zones amb activitat geotèrmica o degut a 

activitats humanes, com les de mineria i industrial. [2] 

A la figura 3.2 es pot observar un diagrama Pourbaix, que representa els estats d’oxidació 

de l’arsènic en aigua, mentre que la figura 3.3 fa referència als diagrames d’especiació tant 

de l’arsenit com de l’arseniat en funció del pH.  

 
Figura 3.2. Diagrama de Pourbaix d’arsènic [2] 
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Figura 3.3. Diagrama d’especiació d’arsènic (esquerra arsenit, dreta arsenat) [2] 

A aquestes aigües subterrànies s’observa la presència principalment d’arsènic inorgànic, 

tant en forma d’arsenit (AsO3
3-) com d’arseniat (AsO4

3-). L’arsènic està considerat 

problemàtic degut a la seva mobilitat en un gran rang de condicions redox, cosa que fa que 

tant el potencial redox com el pH siguin els principals factors per el control de l’especiació de 

l’arsènic.  

Amb el diagrama de Pourbaix (Figura 3.2) es pot determinar que, com que a les aigües 

subterrànies hi predominen condicions reductores, aquestes es situarien per la zona inferior 

del diagrama. En referència al diagrama d’especiació (Figura 3.3), tenint en compte que el 

pH de les aigües subterrànies sol estar al voltant d’un valor de 6,5, es pot determinar que 

l’arsenit present en aquestes estarà en forma d’àcid arseniós (H3AsO3) mentre que l’arseniat 

presentarà una barreja d’arseniat diàcid (H2AsO4
-) i monoàcid (HAsO4

2-). 
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4. Antecedents en la descontaminació d’arsènic 

La contaminació d’aigües subterrànies per arsènic, com ja s’ha vist anteriorment, és un 

problema de magnitud mundial i que, per tant, existeixen una gran quantitat d’estudis sobre 

la contaminació d’aquests aqüífers [5] o sobre la descontaminació dels mateixos, dels quals 

es destaquen dos projectes d’envergadura mundial, el projecte Reground [6] i el projecte 

NanoRem [7], basats en la descontaminació mitjançant nanopartícules. 

Aquest projecte està inclòs dins la recerca del grup de recerca SETRI (Grup de Tècniques 

de Separació i Tractament de Residus Industrials), pertanyent al departament d’Enginyeria 

Química de la Universitat Politècnica de Catalunya (ETSEIB). Més concretament està inclòs 

dins un projecte anomenat Nanoattenuation [8]. Per aquest motiu, ve precedit de molts altres 

estudis que s’han realitzat amb la finalitat d’estudiar quins sorbents són els que funcionen 

millor a l’hora de l’eliminació d’arsènic. 

Un d’aquests articles precedents és el que tracta de l’adsorció tant d’As(III) com d’As(V) en 

diferents tipus d’òxids de ferro (hematites, magnetites i goetites) [9]. Aquests òxids de ferro, 

a més de donar bons resultats, tenen l’avantatge que són molt econòmics i fàcils 

d’aconseguir. 

En relació amb aquest article, van determinar que la en aquests tipus de sistemes l’adsorció 

arribava a l’equilibri en un temps menor de dos dies. Per altra banda, els tres tipus de sòlids 

es van ajustar correctament a la isoterma de Langmuir, obtenint els millors resultats 

d’adsorció amb les hematites, arribant a una capacitat màxima d’adsorció de l’ordre de 10-5 

mol·m-2.  

També van destacar la importància del control del pH a l’hora d’aconseguir la màxima 

adsorció, així com van comprovar que la majoria dels sòlids utilitzats presenten una major 

adsorció en la seva forma natural envers de la forma sintètica. 

L’actual projecte és la continuació dels anteriors treballs amb l’afegit de que en aquest treball 

es treballa amb hematites amb una mida de partícula de l’ordre de micròmetres, 0,468 µm, 

en front a 0,25 mm de l’hematites de l’article anterior, fent que la superfície específica de les 

hematites sigui major amb l’objectiu d’aconseguir una major adsorció d’arsènic. 
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5. Òxids de ferro 

A mesura que els sòls arriben a estats avançats de lixiviació i meteorització, alguns 

elements com poden ser l’Al, el Fe o el Ti, s’acumulen en forma d’òxids més o menys 

hidratats. En referència al Fe, quan és alliberat per la meteorització precipita en formes 

amorfes que paulatinament cristal·litzen, produint-se diferents tipus de materials. [10] 

El producte natural s’extreu de mines que es poden explotar a cel obert o des de l’interior 

obrint cavitats per a trobar les vetes del mineral. Posteriorment a l’obtenció d’aquest, passa a 

una fase de mòlta i envasament, amb el que estaria preparat per a la seva comercialització 

en els mercats industrials utilitzats. 

A la taula 5.1 es pot observar els diferents tipus de minerals que es poden aconseguir així 

com les seves característiques. 

Grup Fórmula Nom Color Localització 

Òxids 
anhidres 

α-Fe2O3 Hematites Vermell 
Sòls de zones tropicals i en 

zones temperades 

γ-Fe2O3 Maghemites 
Marró 

vermellenc 
Sòls de climes càlids tropicals 

Fe3O4 Magnetites Negre Material no pedogenètic 

Oxihidròxids 

α-FeOOH Goethites 
Marró 

groguenc 

Sòls de climes humits i en sòls 

tropicals i hidromòrfics  

γ-FeOOH Lepidocrocites Ataronjat 
Sòls hidromòrfics, no calcaris i 

sòls ben drenats 

Òxids 

paracristal·lins  
Fe5(O4H3)3 Ferrihidrites 

Marró 

vermellenc 

Sòls àcids de climes freds o 

temperats en presència de 

matèria orgànica 

Taula 5.1. Forma i presència d’òxids de ferro cristal·lins i paracristal·lins del sòl 

En aquest projecte s’ha escollit el mineral hematites per tal de portar a terme els 

experiments d’adsorció, degut a que aquest òxid de ferro era el que presentava millors 

resultats en articles previs. [9] 
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5.1. Hematites 

L’hematites es tracta d’un dels minerals més abundants a la superfície de la Terra. Aquest 

es troba en roques ígnies, metamòrfiques i sedimentàries. 

També és coneguda com òxid de ferro (III), especularita o oligist, la seva fórmula química és 

α-Fe2O3, conté una proporció de 70% de Fe i 30% O en massa. Te característiques 

paramagnètiques i d’aïllant elèctric i presenta un color vermellós.[11] 

L’hematita es pot trobar habitualment junt amb altres òxids de ferro o materials, en depòsits, 

a vegades amb un gran espessor i una gran extensió. Està associat a roques ígnies, en 

forma de producte de la sublimació de la lava o mitjançant metamorfisme de contacte, 

encara que també es pot donar mitjançant l’alteració de la siderita o magnetita, altres òxids 

de ferro. 

5.1.1. Estructura 

Aquest mineral presenta un xarxa trigonal, amb uns paràmetres de xarxa a0=5,038 Å i 

c0=12,272 Å. Aquesta estructura es pot veure indicada a la Figura 5.1. Les partícules de 

l’hematita tenen forma de plaquetes hexagonals o octogonals. 

 
Figura 5.1. Estructura de la cel·la cristal·lina de l’hematita [12] 

5.1.2. Aplicacions 

Amb el transcurs dels anys s'han vist multiplicades les aplicacions de les hematites, gràcies 

pel seu econòmic preu i la seva fàcil obtenció, pel que els seus usos potencials són 

nombrosos. [Ref 11, 13, 14] 



Pàg. 18  Memòria 

 

Una aplicació d’aquestes seria de pigment, ja que és molt utilitzat tant en pintures com en 

vernissos, degut a la seves bones característiques, ja que presenta una bona resistència a 

l’acció d’àcids i bases, a l’acció del calor i als rajos ultraviolats. Altres aplicacions de les 

hematites podrien ser en la cosmètica, encara que es prefereix l’hematites en la forma 

sintètica. També és habitual veure l’hematites actuant com a catalitzador, gràcies a la seva 

acció catalítica deguda a la seva subestructura i composició de fases.  

Tot i aquestes aplicacions nombrades, l’aplicació principal de l’hematites en la que es basa 

aquest projecte és la de tractament d’aigües. 

• Tractament d’aigües  

Un dels principals tractaments d’aigua contaminada d’arsènic és l’adsorció 

mitjançant òxids de ferro, eliminant així l’arsènic de l’aigua. Existeixen diferents 

mètodes per dur a terme aquest procés d’adsorció. 

En primer lloc existeixen els mètodes in situ, que es basen en la descontaminació 

de les aigües subterrànies al seu medi natural. Un d’aquests mètodes podria ser 

l’aplicació de barreres reactives permeables (PRB). Aquestes barreres es 

col·loquen en una rasa excavada travessant el flux d’aigua, com es pot veure a la 

Figura 5.2. Els òxids s’aboquen a la rasa barrejats amb sorra per tal d’aconseguir 

facilitar el flux d’aigua a través de la barrera. Aquests filtres són bastant eficaços 

però necessiten de la instal·lació d’aquesta barrera que intercepti el flux d’aigua 

amb l’objectiu de filtrar els contaminants, fet que comporta que el seu cost 

s’accentuï. [15] 

 
Figura 5.2. Representació simplificada d’una PRB 

Un altre mètode in situ, que és el que es voldria aplicar en estudis posteriors a 

aquest, és el mètode d’injecció, que es basa en la introducció directament de la 

barreja d’òxids de ferro al plomall de concentració a la zona reactiva. Aquesta 

estratègia permet introduir el material a qualsevol punt o profunditat desitjada de 

l’aigua subterrània a descontaminar amb un cost bastant menor que l’anterior 
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mètode, encara que poden haver problemes a l’hora de traspassar 

heterogeneïtats subsuperficials del sòl, com ara grans roques, llambordes, etc.  

Posteriorment a la realització del pou, s’introdueixen diferents tipus de sondes per 

tal d’aconseguir suficients dades per tal d’extreure mostres que s’analitzen al 

laboratori per tal de saber la quantitat de contaminant present i per tant determinar 

la quantitat d’òxid de ferro necessari per descontaminar l’aqüífer. 

Quan s’han determinat tots els paràmetres necessaris, llavors s’injecta la 

suspensió col·loïdal del producte, formada per dos o més fases. Una contínua, 

normalment fluïda, i l’altre dispersa, que és la que conté les partícules sòlides i 

que està en menor proporció. A la Figura 5.3 es veu representat l’esquema 

simplificat del mètode d’injecció. [Ref 16,17,18]  

 

Figura 5.3. Representació del mètode d’injecció [18] 

Per altra banda estan els mètodes off site, que es basen en l’extracció de l’aigua 

contaminada per tal de tractar-la en una planta especialitzada. Aquest mètode 

dóna molts bons resultats però té l’inconvenient de que té un cost massa elevat 

amb el bombejament de l‘aigua i el seu transport. 

 

5.2. Influència de la mida de partícula a l’adsorci ó 

Els recents avanços tecnològics ha permès que els científics l’obtenció de noves eines per 

tal d’entendre i treure profit dels fenòmens que succeeixen a mesura que una partícula va 

disminuint la seva mida. Actualment, la tecnologia ha arribar a treballar amb partícules a una 

escala nanomètrica, amb la previsió de que aquesta aplicació de la nanotecnologia a les 

diferents indústries pugui proporcionar unes molt millors propietats dels materials, com ser 

més lleuger, més conductor elèctric o més reactiu. [19] 
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A mesura que es va disminuint la mida de les partícules, per a una mateixa massa, la 

superfície es va fent cada cop major, ja que a major número de partícules en què es divideix 

un sòlid, la superfície total específica és major. Aquest fet es pot observar representat a la 

Figura 5.4. 

 

Figura 5.4. Divisió d’un cub en partícules de mida milimètrica i nanomètrica [20] 

Degut a que a mesura que es disminueix la mida de partícula l’àrea de superfície específica 

per massa augmenta, una major quantitat del material pot entrar en contacte amb l’entorn, 

pel que s’accentua la reacció que s’estigui donant.  

Per aquesta raó, en l’àmbit d’aquest projecte, és molt més viable treballar amb partícules 

quan més petites millor, ja que al augmentar la superfície específica del mineral, la seva 

reactivitat amb els contaminants augmenta i per tant és més efectiu. Alguns projectes, com 

ja s’ha vist anteriorment, ja estan desenvolupant noves tecnologies per a l’injecció de 

nanopartícules d’òxid de ferro en l’aigua subterrània contaminada. 

5.3. Mesures de seguretat al laboratori a l’hora de  tractar amb 

micromaterials 

Tot i que en aquest projecte només s’ha treballat amb micropartícules, s’han seguit els 

protocols de seguretat per treballar amb nanopartícules. [21] 

Treballar amb partícules d’una mida cada vegada més petita, pot influir diferentment en el 

nostre organisme ja que, com ja s’ha vist, al disminuir la mida augmenta la superfície 

específica d’aquestes i per tant la seva reactivitat, cosa que pot afectar greument la salut del 

treballador, encara que actualment encara no se saben amb certesa els efectes que poden 

tenir en aquesta.  

Els principals efectes adversos en la salut que s’han pogut observar mitjançant experiments 

amb animals i en altes dosis, es manifesten principalment als pulmons, amb la seva 
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inflamació, danys en els teixits i generació de tumors. També s’ha comprovat que poden 

afectar al sistema cardiovascular així com a altres òrgans del cos, com el fetge, els ronyons, 

el cervell o el cor, arribant a produir un mal funcionament d’aquests. 

En relació amb els riscos per la seguretat els principals són el d’incendi i explosió. Aquests 

efectes, encara que no existeix una informació específica determinant, estan associats als 

núvols de pols de nanomaterials. Així mateix, tampoc es poden altres riscos associats a les 

perillositats de cada nanomaterial, com l’electrocutació o l’asfixia.  

Els principals factors que influeixen en els efectes toxicològics dels nanomaterials en la salut 

humana són els factors relacionats amb l’exposició del treballador a aquestes 

nanopartícules. 

D’aquests, es poden destacar la duració de l’exposició, la seva freqüència, la concentració 

ambiental i les vies d’entrada a l’organisme. 

Respecte a les vies d’entrada a l’organisme, la més habitual és la via inhalatòria i a més la 

més preocupant. La deposició de les partícules en el tracte respiratori no és uniforme, si no 

que depèn de la mida de la partícula, ja que a mides més petites predomina la difusió, 

mentre que a mides més grans predomina la sedimentació. A la figura 5.5 es pot observar la 

deposició total de les partícules per regions, relacionat amb la mida de la partícula. 

 

Figura 5.5. Deposició total i per regions per inhalació de nanopartícules [21] 

 Una altre via d’entrada podria ser la via dèrmica, en la que s’hauria de considerar les 

condicions de la pell exposada així com les propietats fisicoquímiques del nanomaterial. 
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Per últim també existeix la via digestiva, encara que menys probable, associada 

habitualment a falta de mesures higièniques durant la manipulació dels nanomaterials. 

Altres factors també importants poden ser els relacionats amb el propi treballador, com la 

seva susceptibilitat o l’activitat física que realitza al treballar amb aquests, i per últim també 

és important els factors relacionats amb els propis nanomaterials, és a dir, la toxicitat 

intrínseca del mateix. 

D’aquest últim factor són importants els factors químics, com poden ser la seva composició 

química i la seva solubilitat en fluids biològics, i els factors físics, que tenen relació amb la 

mida i àrea superficial del nanomaterial, la seva forma, estructura o estat d’aglomeració. 

5.3.1. Mesures de protecció preventives i individua ls 

En primer lloc existeixen les mesures de protecció de caràcter preventiu, com poden ser 

treballar en un ambient d’aïllament o confinament, com podria ser una cabina de gasos, 

limitar l’exposició al número mínim de persones possibles, formar i informar regularment als 

treballadors exposats dels riscos potencials de treballar amb aquest tipus de materials, 

seguir unes mesures d’higiene adequades o gestionar els residus adequadament.  

Per altra banda, estan les mesures de protecció individuals, que són les més importants i les 

que afecten en major proporció a la persona que es sotmet a l’exposició. D’aquestes les més 

importants i les que s’han usat durant tota l’experimentació són equips de protecció 

respiratòria (Figura 5.6), equips de protecció ocular (Figura 5.7), guants de protecció, roba 

de protecció, que en aquest cas s’utilitzava una bata comú de laboratori per evitar el 

contacte directe amb la pell. 

            

Figura 5.6. Equip de protecció respiratòria                Figura 5.7. Equip de protecció ocular 
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6. Models teòrics d’adsorció 

Per tal d’estudiar l’adsorció d’un compost químic sobre un sòl es poden utilitzar principalment 

dues tècniques al laboratori: les experiències en batch (discontinu) i les experiències en 

columnes (continu).  

Aquest projecte es centrarà en experiments en batch o discontinu que consisteixen en 

barrejar i agitar una quantitat determinada de sòl amb dissolucions de diferents 

concentracions del solut estudiat fins a assolir l’equilibri. 

Per tal de calcular la capacitat màxima d’adsorció, les dades experimentals s’ajustaran als 

models empírics: les isotermes d’adsorció. Aquestes es defineixen com la relació entre la 

concentració de l’adsorbat [Ads] sobre l’adsorbent (fase sòlida) i la [Ads] en dissolució, en 

equilibri (assumit a un cert temps) a una temperatura constant. 

La qualitat del material biosorbent és determinada segons la quantitat de metall adsorbida 

(qe) per unitat de fase sòlida, habitualment representada per pes. L’equació que permet 

calcular qe seria (Eq. 6.1): 

�� = �·(��	�
)�  

Sent qe la quantitat adsorbida a l’equilibri (mmol o mg metall·g-1residu), V el volum de la 

dissolució (L), Ci i Ce les concentracions de metall a la dissolució inicial i en el equilibri 

respectivament (mmol·L-1 o mg·L-1) i w el pes del residu (g). 

Quan la isoterma no és lineal, fet que passa habitualment, existeix la possibilitat d’aproximar 

la isoterma a algunes de les distribucions més utilitzades, com poden ser les de Freundlich o 

Langmuir. [22, 23] 

6.1. Model de Freundlich 

El model de Freundlich es representa per una equació empírica i és només funció de la 

concentració en el equilibri, sense tenir en compte la presencia d’altres ions a la dissolució o 

variacions en el pH. Aquest model no indica una capacitat d’adsorció finita i per això només 

pot ser aplicable en baixes concentracions. També cal dir que aquest model és basat en que 

la sorció del metall es realitza en una superfície heterogènia. 

L’expressió empírica de la isoterma de Freundlich és la següent (Eq. 6.2): 

�� =  · ���� 
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Sent qe la quantitat adsorbida a l’equilibri (mmol metall·g

equilibri del metall en dissolució (mmol·L

referida a l’afinitat d’adsorció entre el biosorbent i l’adsorbat.

Que per passar-ho a forma linealitzada

per tant quedaria de la següent manera

log(
Una aproximació del model de Freundlich podria ser la que es mostra 

Figura 

6.2. Model de Langmuir

El model de Langmuir va ser desenvolupat originàriament per representar l’adsorció de 

gasos en superfícies sòlides, però es va observar que també tenia altres aplicacions. Aquest 

model considera la sorció com un fenomen químic. Assumeix que les forces que són 

exercides pels àtoms químicament insaturats de la superfície no s’estenen més que el 

diàmetre d’una molècula adsorbida i per tant, la sorció està limitada a una monocapa.

Aquest model pren diverses hipòtesis, algunes de les quals podrien ser que no hi ha 

interacció entre diferents molècules adsorbides, que només existeix un sorbat, que hi ha un 

nombre fix de llocs d’adsorció (a qualsevol temperatura o pressió) i que tots aquests llocs 

són uniformes.  

Tenint en compte totes aquestes suposicions la isoterma de Langmuir pot ser utilitzada per 

descriure les condicions d’equilibri per el comportament de l’adsorció a diferent

sorbat – sorbent.     

 

sorbida a l’equilibri (mmol metall·g-1biosorbent), Ce la concentració en 

equilibri del metall en dissolució (mmol·L-1), K una constant d’equilibri i n una constant 

d’adsorció entre el biosorbent i l’adsorbat. 

forma linealitzada es pot fer representant el log(qe) en front el 

la següent manera (Eq. 6.3): 

(��) = log() � �� · log	(��) 
Una aproximació del model de Freundlich podria ser la que es mostra a la figura 5.2

 
Figura 5.2. Model de Freundlich 

Model de Langmuir  

El model de Langmuir va ser desenvolupat originàriament per representar l’adsorció de 

ò es va observar que també tenia altres aplicacions. Aquest 

model considera la sorció com un fenomen químic. Assumeix que les forces que són 

exercides pels àtoms químicament insaturats de la superfície no s’estenen més que el 

ida i per tant, la sorció està limitada a una monocapa.

Aquest model pren diverses hipòtesis, algunes de les quals podrien ser que no hi ha 

interacció entre diferents molècules adsorbides, que només existeix un sorbat, que hi ha un 

sorció (a qualsevol temperatura o pressió) i que tots aquests llocs 

Tenint en compte totes aquestes suposicions la isoterma de Langmuir pot ser utilitzada per 

descriure les condicions d’equilibri per el comportament de l’adsorció a diferent

Memòria 

la concentració en 

), K una constant d’equilibri i n una constant 

) en front el log(Ce), i 

figura 5.2. 

El model de Langmuir va ser desenvolupat originàriament per representar l’adsorció de 

ò es va observar que també tenia altres aplicacions. Aquest 

model considera la sorció com un fenomen químic. Assumeix que les forces que són 

exercides pels àtoms químicament insaturats de la superfície no s’estenen més que el 

ida i per tant, la sorció està limitada a una monocapa. 

Aquest model pren diverses hipòtesis, algunes de les quals podrien ser que no hi ha 

interacció entre diferents molècules adsorbides, que només existeix un sorbat, que hi ha un 

sorció (a qualsevol temperatura o pressió) i que tots aquests llocs 

Tenint en compte totes aquestes suposicions la isoterma de Langmuir pot ser utilitzada per 

descriure les condicions d’equilibri per el comportament de l’adsorció a diferents sistemes 
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El model de Langmuir 

mostrada a l’equació 6.

Sent qe la quantitat absorbida a l’equilibri (mmol metall·g

equilibri del metall en dissolució (mmol·L

màxima de sorció del biosorbent (mmol metall·g

relacionada amb l’afinitat entre el

Aquesta equació també es pot linealitzar representant C

resultaria en (Eq. 6.5) 

Una aproximació del model de Langmuir podria ser la que 

Un altre paràmetre que es cal

d’un model idoni per les dades experimentals obtingudes, és R

que és definit per la següent 

On b és la constant de Langmuir i C

paràmetre adimensional representa diferents tipus de isotermes possibles depenent del 

valor que s’obtingui. A 

25] 
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 està constituït per una relació hiperbòlica, l’expressió matemàtica 

.4: �� = ���� · �
·�(���·�
) 
la quantitat absorbida a l’equilibri (mmol metall·g-1biosorbent), C

equilibri del metall en dissolució (mmol·L-1), qmax una constant que fa referència a la capacitat 

màxima de sorció del biosorbent (mmol metall·g-1biosorbent) i b (L·mmol

relacionada amb l’afinitat entre el sorbent i el sorbat. 

Aquesta equació també es pot linealitzar representant Ce/qe en front

�
�
 = ��·��� � ���� · �� 
Una aproximació del model de Langmuir podria ser la que s’observa a la 

Figura 5.3. Model de Langmuir 

paràmetre que es calcula per tal de comprovar que el model de Langmuir es tracta 

d’un model idoni per les dades experimentals obtingudes, és RL, un paràmetre adimensional 

que és definit per la següent equació (Eq. 6.6): !" = ����·�� 
On b és la constant de Langmuir i Ci és la concentració inicial de la mostra. Aquest 

paràmetre adimensional representa diferents tipus de isotermes possibles depenent del 

valor que s’obtingui. A la taula 5.3 estan explicats els diferents possibles valors de R
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està constituït per una relació hiperbòlica, l’expressió matemàtica és 

biosorbent), Ce la concentració en 

una constant que fa referència a la capacitat 

(L·mmol-1) una constant 

en front Ce, expressió que 

s’observa a la figura 5.3. 

 

per tal de comprovar que el model de Langmuir es tracta 

, un paràmetre adimensional 

és la concentració inicial de la mostra. Aquest 

paràmetre adimensional representa diferents tipus de isotermes possibles depenent del 

estan explicats els diferents possibles valors de RL. [24, 
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Valors de R L Tipus de isoterma 

RL>1 Isoterma no favorable 

RL=1 Isoterma lineal 

0<RL<1 Isoterma favorable 

RL=0 Isoterma irreversible 

Taula 5.3. Diferents tipus de isoterma depenent del valor de RL [24] 

 

6.3. Cinètiques d’adsorció 

La cinètica d’adsorció d’un metall per un sorbent es basa en la quantitat adsorbida del 

determinat metall en funció del temps fins que s’assoleix l’equilibri. En aquest tipus 

d’experimentació és necessari conèixer el temps de contacte entre metall i residu, i per 

determinar-lo s’ha de partir d’una situació de no equilibri. A més, la cinètica també permet 

investigar sobre el mecanisme del procés i l’etapa determinant de la velocitat. 

En aquest projecte les dades experimentals s’han ajustat a dos models per tal d’ajustar la 

cinètica d’adsorció de níquel mitjançant residu de marro de cafè:  

6.3.1. Model de pseudo segon ordre 

Les dades experimentals s’han analitzat mitjançant el model proposat per Ho i McKay.[26] 

L’equació diferencial que descriu aquest model és la següent (Eq. 6.7): 

#�$#% = &(�� − �%)( 
On qe és la quantitat de metall adsorbit a l’equilibri (mmol/g), k es la constant de velocitat de 

la sorció (g/mmol·min) i qt és la quantitat de metall adsorbit a la superfície a qualsevol instant 

de temps t (mmol/g). 

A continuació es mostra un exemple de la forma general d’aquest model (Fig. 5.4): 
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Figura 5.4. Model de pseudo segon ordre 

Separant les variables qt i posteriorment integrant per les condicions inicials t=0 qe=0 dóna 

l’equació 6.8. �(�
	�$) = ��
 � &) 
Equació que pot ser reordenada per tal de poder obtindré una forma lineal (Eq. 6.9) [24]. 

%�$ = �*�
+ � ��
 ) 
A partir dels valors experimentals de t i qt es poden calcular els paràmetres k i qe que 

permeten modelitzar aquesta equació. 

6.3.2. Model de difusió intraparticular de Webber i  Morris 

Aquest tipus de model serveix per estudiar el mecanisme de sorció d’un metall en un 

sorbent. El mecanisme de sorció està considerat que engloba principalment 3 passos, un o 

més d’un dels quals poden ser els controlants de la velocitat d’aquest mecanisme: [25] 

i. Transferència de massa a través de la pel·lícula de capa límit del líquid que 

envolta la partícula. 

 

ii. Sorció a algun lloc determinat de la superfície (interna o externa), l’energia de la 

qual dependrà del procés d’unió entre el metall i el sorbent. Aquest procés 

acostuma a ser bastant ràpid. 
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iii. Difusió de les molècules de sorbat a un lloc d’adsorció, ja sigui per un procés de 

difusió de porus a través dels porus plens de líquid, o per un mecanisme de 

difusió sòlida superficial. 

Aquest model es pot determinar representant la quantitat de metall adsorbida (qt) en front de 

l’arrel del temps (t1/2), seguint l’equació mostrada a continuació (Eq. 6.10): 

�% = &,#)�+ � � 

On kid és la constant de velocitat de difusió intraparticular i C és la intersecció relacionada 

amb el gruix de la capa límit [27]. 

 

6.4. Mètode de regressió no – lineal 

Com ja s’ha vist, els models anteriors es poden resoldre linealment, però això 

matemàticament no és del tot correcte, ja que s’està canviant de forma la funció original i per 

tant, també és possible resoldre els models d’una manera no lineal. 

Per tant, totes les isotermes s’han avaluat tant per regressió lineal com per regressió no – 

lineal, utilitzant l’aplicació Solver de l’Excel 2010. 

Aquest mètode es basa en l’estimació d’una solució per mínims quadrats, que consisteix en 

minimitzar error de la suma de quadrats (SSE) variant els paràmetres del model. També es 

pot calcular el coeficient de determinació (R2) i l’error estàndard (SE). SSE (Eq. 6.11), SE 

(Eq. 6.12) i R2 (Eq. 6.13) poden ser definits com: 
 --. =/(0, − �,)(�

,1�  

 

-. = 2 14 − 5/(0, − �,)(�
,1�  

!( = 1 − 6676�8 

On SCT és la suma de quadrats total i es pot definir com (Eq. 6.14): 

 -�9 =/(�, − �:)�
,1�  
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On qi és la capacitat d’adsorció obtinguda dels experiments en batch, Qi és l’estimació del 

valor de l’equació de la que es vol fer la regressió que correspon a qi, m és el número 

d’experiments realitzats en batch i p és el número de paràmetres del model del que es vol 

fer la regressió. 

Cal dir que el coeficient de determinació (R2) està basat en els models lineals i no és 

estrictament aplicable en els models no lineals, encara que s’ha comprovat que en altres 

estudis també s’ha calculat amb aquesta equació (Eq. 5.14) en models no lineals, encara 

que en aquests estudis s’utilitzen programari com l’SPSS o el Matlab. 

Per poder comprovar si és factible el resultat obtingut es fa servir tant la R2 com el valor de 

SE, ja que quan més petit és el valor de SE, millor és l’ajust dels valors experimentals en el 

mateix model. [25,28] 
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7. Espectroscòpia de fluorescència atòmica (AFS) 

7.1. Fonament teòric 

L’espectroscòpia es tracta d’una ciència que estudia les interaccions entre la radiació i la 

matèria. Es basen en l’anàlisi de la llum i altres formes de radiació electromagnètica i són els 

mètodes més usats en l’àmbit de la química analítica. 

L’espectroscòpia de fluorescència atòmica (Atomic Fluorescence Spectroscopy (AFS)) és un 

dels mètodes més sensibles i selectius dels diferents mètodes d’anàlisi per espectroscòpia 

atòmica. S’utilitza amb la finalitat de determinar la quantitat de diferents tipus de 

contaminants en el medi ambient, com el mercuri o altres elements amb els que es poden 

formar hidrurs (As, Se, Bi, Sb, Te...).  

Aquest mètode es basa en la fotoexcitació de la mostra, que s’ha atomitzat aconseguint 

vapor atòmic. Aquests àtoms absorbeixen la radiació passant a un estat excitat, per a que, 

finalment, els electrons exteriors emetin radiació degut a que tornen del estat excitat al estat 

basal. Aquesta radiació emesa es directament proporcional a la senyal de fluorescència, que 

es capturada per un detector de fluorescència. [29] 

El projecte tracta de l’anàlisi d’arsènic en lixiviats. S’utilitzarà un mètode de generació 

d’hidrurs, mitjançant el qual les diferents espècies d’arsènic seran reduïdes a As(III) i 

posteriorment transformades a arsina (AsH3). L’avantatge de la volatilització com un hidrur 

gasós radica en la separació i l’enriquiment de l’analit i per tant, una eliminació completa 

d’interferències. 

7.2. Components 

A continuació s’esmenen els principals components que s’han utilitzat per a l’anàlisi de 

l’arsènic mitjançant AFS. 

7.2.1. Generació d’hidrurs 

Amb l’objectiu de reduir tot l’arsènic present a arsina, s’ha determinat que inicialment s’ha de 

reduir tot l’As(V) a As(III) (veure Figura 3.2), pel que inicialment es realitza una primera 

reducció utilitzant àcid ascòrbic junt amb iodur de potassi en una solució en medi àcid, pel 

s’utilitza àcid clorhídric. Aquesta solució posteriorment es barreja amb la mostra i amb el 

blanc dins del muntatge del generador d’hidrurs. 
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Per tal d’aconseguir l’arsina s’ha de realitzar una reducció de potencial, que es realitza amb 

el reductor principal per l’obtenció d’hidrurs, el tetrahidroborat de sodi (NaBH4), mitjançant la 

següent reacció (7.1). 

;<(=>)?(@) � A>B	(@) � >�(@) → ;<>?(@) � >?A=?(@) � >((D) 
A la Figura 7.1 es mostra el muntatge d’aquest generador d’hidrurs. 

 
Figura 7.1. Muntatge experimental del generador d’hidrurs [30] 

Al muntatge es pot observar l’entrada del blanc així com la de la mostra. Posteriorment del 

nus s’observa que la mescla va a parar a un separador gas-líquid. En aquest, l’argó separa 

l’arsina sortint per d’alt i s’envia a l’aparell d’AFS passant per un refredador.    

7.2.2. Detector AFS 

L’aparell d’AFS consta d’una làmpada emissora, un atomitzador, un selector de longitud 

d’ona, un detector i un lector. Aquest esquema així com l’ordre que segueix la mostra es 

mostra a la Figura 7.2. 

 

Figura 7.2. Diagrama esquemàtic de l’aparell AFS [30] 
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• Emissor  

L’emissor (Light Source) es tracta d’una làmpada de rajos catòdics. Aquesta es basa en la 

producció d’una primera descàrrega entre l’ànode i el càtode on s’exciten els àtoms 

d’interès. Posteriorment es produeix una segona descàrrega entre l’emissor d’electrons i 

l’ànode, per tal d’aconseguir minimitzar l’error de lectura.  

• Atomitzador  

L’atomitzador utilitzat és l’atomitzador de flama de difusió argó-hidrogen, que es tracta d’un 

dels més habituals degut al baix fons de radiació, fàcil descomposició d’hidrurs en una flama 

de baixa temperatura i el baix efecte de refredament en la flama d’argó. 

Aquesta atomització succeeix degut als radicals lliures (OH* i H*) produïts en la zona de la 

reacció primària de la flama com mostra la següent reacció (7.2). 

=((D) � 2>((D) → >(=(D) � OH∗(D) � H∗(D) 
On l’oxigen prové de l’aire i l’hidrogen dels hidrurs. 

L’argó s’utilitza generalment com a gas portador i l’hidrogen generat en la formació d’arsina 

s’utilitza com a gas combustible.  

• Selector de longitud d’ona  

Com a selectors de longitud d’ona s’utilitzen monocromadors de baixa dispersió o sistemes 

no dispersius, que tenen un rendiment més alt d’energia però una sensibilitat major. També 

s’utilitza un filtre de multi-reflectància per a reduir les interferències. En la majoria dels 

instruments, s’utilitza el filtre amb l’objectiu de reduir el fons de radiació entre la font i el 

detector.  

• Detector  

La radiació de fluorescència en l’aparell AFS es tracta d’un tub fotomultiplicador, com en 

molts altres espectròmetres. Aquests detectors són tant a les radiacions UV i visible i 

presenten una resposta molt ràpida. 

Aquest aparell es basa en una emissió d’electrons des del càtode fins als diferents dínodes, 

amb el que als dínodes es generen més electrons per cada fotó incident, per a que finalment 

es recullin els electrons a un ànode que proporciona una corrent mesurable.  
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7.3. Protocol d’utilització 

Els passos per a l’anàlisi de l’arsènic són els explicats a continuació. 

7.3.1. Obtenció de les dissolucions 

• Solució 1 

Dissoldre 7 g de tetrahidroborat de sodi en 500 ml d’aigua utilitzant una sabatilla. Afegir 4 g 

d’hidròxid de sodi i diluir fins a 1.000 ml amb aigua. Preparar diàriament i no tapar. 

• Solució 2 

Dissoldre 25 g de iodur de potassi i 5 g d’àcid ascòrbic en aproximadament 40 ml d’aigua. 

Diluir fins a 50 ml amb aigua. Preparar diàriament. 

• Blanc 

Preparar una solució de 1 l amb 300 ml d’àcid clorhídric per anàlisi ACS ISO, 20 ml de la 

Solució 2 i enrasar als 1.000 ml amb aigua. Al estar preparat amb la Solució 2 se suposa la 

mateixa caducitat d’1 dia. 

• Patrons mare 

Patró mare de 10 ppm: Diluir 1 ml de la solució patró de 1000 mg/L d’As(III) (As2O3 en HNO3 

al 2%, Scharlau) en 100 ml amb blanc. Preparar setmanalment. 

Patró mare de 1 ppm: Diluir 10 ml del patró mare de 10 ppm en 100 ml amb blanc. La 

caducitat d’aquest patró no és coneguda, estarà compresa entre la setmana del patró de 10 

ppm i el dia dels patrons diluïts. 

Patrons diluïts: Diluir la quantitat necessària de patró mare en blanc per aconseguir els 

patrons diluïts. Preparar diàriament. 

Depenent del rang de concentracions que es vol analitzar es necessiten patrons diluïts amb 

300, 200, 100, 50 i 20 ppb pel rang alt i 30, 20, 10, 5 i 2 ppb pel rang baix.  

7.3.2. Procediment general 

Sempre es prepararan les dissolucions en el mateix ordre per tal d’optimitzar el temps: 

- Preparar 0,5 litres de la Solució 1 i deixar filtrant al buit  

- Preparar la Solució 2  
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- Preparar 2 litres de blanc normal  

- Preparar els patrons mare  

- Preparar els patrons diluïts  

A l’hora d’utilitzar l’aparell es farà també sempre el mateix procediment, seguint l’esquema 

mostrat en la Figura 7.1 i 7.3. Cal dir que la segona bomba s’ha reemplaçat per una bomba 

peristàltica externa degut al seu mal funcionament. 

- Es col·loquen els tubs en les bombes i es fixen amb les pinces.  

- Es deixa passar aigua durant 5 minuts pels 3 canals per comprovar que les 

bombes i els tubs funcionen bé.  

- Es col·loquen els canals en les seves respectives dissolucions (2 en el blanc, 1 en 

la Solució 1 i el de mostra es deixa en aigua).  

- Obrir el gas (fins a la pressió de 2,5 bar a l’entrada de l’aparell).  

- Activar les bombes. La bomba peristàltica 1 de l’aparell amb proporciona un cabal 

de 9 mL/min. La bomba peristàltica externa proporciona un cabal de 4,5 mL/min.  

- Quan es comencen a veure bombolles d’hidrogen en el separador gas-líquid 

encendre la flama (amb un encenedor per un forat en la part superior de l’aparell).  

 

Figura 7.3. Muntatge final de l’aparell d’AFS 
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Per tal de preparar les dades a analitzar i tractar les obtingudes, s’utilitza un ordinador amb 

un programa de l’aparell d’AFS. Una vegada realitzat tot el muntatge, es segueixen els 

passos següents. 

- Preparar la seqüència i el mètode en el software mentre s’estabilitza la flama 

(mínim 5 minuts). Per treballar en el rang alt (0–300 ppb), el mètode s’ha de fixar 

un temps d’injecció (o d’anàlisi) de 5 segons i en el rang baix (0–50 ppb) de 15 

segons. 

- Executar la seqüència.  

- Introduir el canal en la mostra quan aparegui l’avís en la pantalla i retirar quan 

acabi el temps de mostreig (s’escolta com la vàlvula s’obre i es tanca).  

- Posar el canal de mostra en blanc fins el següent mostreig.  

- Repetir les etapes 9 i 10 amb les següents mostres a analitzar, realitzant primer la 

recta de calibratge i posteriorment analitzant les altres mostres.  

- Al finalitzar l’anàlisi posar tots els canals en aigua durant 5 minuts (per netejar).  

- Retirar tots els canals, tancar l’entrada de gas i apagar l’aparell. 
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8. Part experimental 

Durant tota la part experimental s’han tingut en compte les normes de seguretat generals 

dels laboratoris així com les fitxes de seguretat dels reactius utilitzats. Veure annex A: 

Seguretat als laboratoris químics. 

8.1. Mineral de partida 

L’òxid de ferro amb el qual es treballarà es tracta d’un mineral hematites, més concretament 

l’utilitzat és l’OXIRED MR-11.  

Prové d’un negoci familiar, Óxidos Rojos de Málaga, establert al 1906. Aquesta empresa 

extreu els òxids de ferro de la seva mina i posteriorment es tracten a la seva planta de 

micronització. 

Aquesta hematita es tracta d’un mineral de gran estabilitat amb una mida de partícula 

mitjana de 0,468 µm, segons un estudi de la UPC. 

Tota la informació referida a aquest òxid de ferro, característiques i anàlisis dels seus 

components es mostra a l’Annex B: OXIRED MR-11.  

8.2. Material, reactius i equips 

Reactius: 

- Àcid clorhídric per anàlisi, ACS, ISO al 37% en massa (HCl). Scharlau. 

- Àcid nítric (HNO3) 65% Químicament Pur. PANREAC QUÍMICA S.A. 

- Tampó dissolució pH 9,01 CRISON 

- Tampó dissolució pH 7,00 CRISON 

- Tampó dissolució pH 4,01 CRISON 

- Hidròxid de sodi puríssim  (NaOH). Scharlau. 

- Tetrahidroborat de sodi (NaBH4). Fluka  

- Àcid ascòrbic per anàlisi, ACS, ISO (C6H8O6). Scharlau.  

- Iodur de potassi per anàlisi, ACS, ISO (KI). Scharlau. 

- Aigua destil·lada 

- A1: Solució patró de 1.000 mg/L d’arsènic III (As2O3 en HNO3 2%). Scharlau. 
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Material i equips 

- Material volumètric general de laboratori químic 

- Micropipetes (50-1000 µL) 

- Tubs d’agitació de 9 cm d’altura x 2,5 cm de diàmetre, de capacitat de 20 mL 

- Tubs de mostres de 10 cm d’altura x 1,5 cm de diàmetre 

- Filtres de 0,45 µm FP 30/0,45 CA-S 

- Filtres de 0,20 µm FP 30/0,45 CA-S 

- Forn P-SELECTA 

- pH-metre Basic 20, CRISON 

- Balança de precisió UW 620H 

- Agitador de vasos Model Agimatic-E 

- Agitador de 12 tubs model INTELLI-MIXER 

- Aparell d’espectroscòpia de fluorescència atòmica (Millennium Excalibur, PSA) 

Per saber més respecte els reactius utilitzats (fitxes de seguretat) mirar annex A. 

8.3. Caracterització de l’hematites 

Amb la finalitat d’entendre el procés d’adsorció de l’arsènic sobre el sòlid s’ha caracteritzat el 

sòlid MR-II amb diferents tècniques que s’expliquen a continuació. 

8.3.1. Determinació del punt de càrrega zero (PZC) 

El concepte de punt de càrrega zero es defineix com el punt de pH al qual el sòlid no té 

carrega superficial neta, és a dir, que la suma de les càrregues positives és igual a la suma 

de les càrregues negatives. Si el pH baixa d’aquest valor, llavors la superfície tindrà càrrega 

positiva, mentre que si el pH puja la càrrega superficial de la superfície serà negativa. 

Hi ha diverses maneres de trobar aquest punt de pH, però en aquest treball s’utilitzarà la 

metodologia per immersió IT tal i com tracten articles relacionats [31]. 

Primer de tot es pesa una quantitat determinada de l’òxid de ferro a caracteritzar afegint-la a 

diferents tubs d’agitació. A aquests tubs se’ls hi afegeix una quantitat determinada d’una 

dissolució prèviament preparada, cadascuna amb un pH diferent, partint d’un pH àcid, al 

voltant de 4 fins a un de bàsic, al voltant de 12.   
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Per aconseguir-ho es preparen 500 mL d’una dissolució de NaCl 0,1M. Llavors s’acidifica 

aquesta dissolució utilitzant HCl 37% fins al pH més baix que es vol estudiar, agitant la 

barreja per tal de que sigui lo més homogènia possible. Seguidament es segueix 

augmentant el pH amb NaOH fins a cada pH desitjat. En aquest experiment s’ha utilitzat 

NaOH de concentració 5M, 1M i 0,1M respectivament a mesura que augmentava el pH, ja 

que cada cop es necessitava menys NaOH per pujar la mateixa quantitat de pH. 

Cada cop que s’arriba a un pH desitjat, es pipetegen la quantitat necessària de la dissolució i 

es fica als tubs que contenen el sòlid. Un cop agafades totes les mostres els tubs es posen a 

agitar durant 24 hores per a que, passades aquestes hores, es filtrin les dissolucions finals 

per a separar-les del residu i se’ls torna a mesurar el pH. 

Llavors el punt de càrrega zero correspon al valor de pH al qual s’obté el mínim valor de la 

variació de pH inicial i final. 

8.3.2. Determinació del potencial zeta ( ζ) 

El potencial Zeta és una mesura de la magnitud del potencial elèctric en la capa en la qual 

es mou una partícula en sedimentar. Aquest valor està lligat a la càrrega superficial de la 

partícula en dissolució i es relaciona amb la repulsió o atracció de les partícules (estabilitat o 

sedimentació d’una suspensió).  

Els potencials ζ de les suspensions inicials de mineral micronitzat es determinen utilitzant un 

aparell de mesura de mobilitat electroforètica amb dispersió de llum. Prèviament les 

suspensions han de ser passades per un aparell d’ultrasons i bombejant nitrogen. Aquestes 

suspensions es preparen amb una quantitat de de mineral d’1 g/L en una dissolució 0.01 M 

NaCl de força iònica. Cal dir que en aquestes suspensions no es realitza cap correcció de 

pH, és a dir, que aquest és el propi de les dissolucions. 

8.3.3. Determinació de l’àrea superficial 

Aquesta medició es realitza mitjançant el mètode BET (Brunauer-Emmett-Teller). Aquest es 

basa en que coneguts la quantitat de gas adsorbit necessari per formar una monocapa i 

l’àrea que ocupa una de les molècules adsorbides es pot determinar l’àrea superficial del 

sòlid. 

La determinació de la quantitat de gas adsorbit es pot realitzar de diverses maneres com 

utilitzar una balança al buit, determinant un gas marcat isotòpicament o mitjançant la mesura 

de la conductivitat tèrmica d’un gas que actua com a adsorbent. Aquest últim es el més 

utilitzat ja que molts aparells incorporen aquest tipus de detecció degut a que són aparells 

de flux continu. [32] 
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8.4. Metodologia dels experiments en batch 

En el present estudi, tots els experiments s’han realitzat en batch, és a dir, en discontinu. 

Aquest tipus d’experiments permet simular situacions on s’arriba a l’equilibri d’un sistema 

estudiat determinat. 

Cal indicar que tots els experiments s’han realitzat a temperatura ambient (20-25 ºC), a 

pressió atmosfèrica i el metall de les dissolucions inicials i finals s’han analitzat mitjançant 

AFS, i quan no ha sigut possible analitzar-les al moment, s’han emmagatzemat al frigorífic 

per tal d’evitar el seu deteriorament i se’ls hi ha afegit una petita quantitat, d’aproximadament 

10 µl d’HNO3 concentrat, fins al moment d’analitzar-les. 

L’experimentació realitzada segueix una metodologia molt semblant, l’únic que canvia en 

cada cas determinat són les condicions d’operació (relació líquid - sòlid, pH inicial, 

concentració inicial, etc.). L’esquema general que segueix aquesta metodologia és el que es 

mostra en la figura 8.1. 

     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1. Esquema general de la metodologia dels experiments en batch 

Preparar la quantitat 

necessària de dissolució a 

la concentració determinada  

Introduir la quantitat adient 

de la dissolució preparada 

dins el tub d’agitació 

Pesar de la quantitat d’òxid 

de ferro que es necessita 

Introduir la quantitat pesada 

dins el tub per agitar 

mitjançant l’ajuda d’un 

Posar a agitar el tub durant 

el temps necessari 

Retirar el tub d’agitar, filtrar 

la solució, mesurar pH i 

analitzar amb AF S 
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8.4.1. Càlcul de la preparació de una dissolució a una concentració 

determinada 

Per preparar una dissolució partint de les dissolucions preparades d’arsènic, s’ha de realitzar 

prèviament un petit càlcul per tal de saber quina quantitat de mostra s’ha d’agafar. 

L’equació que s’hauria de fer servir seria (Eq. 8.1): 

IJKL%M� = �N�O·�N�O�PQO$R�  

On VMostra és el volum que s’ha d’agafar de mostra, Vdis és el volum que vols de la dissolució 

a preparar, Cdis és la concentració a la que vols aconseguir la dissolució i CMostra és la 

concentració de la que parteixes. Pot ser que partint d’una concentració molt gran s’hagi de 

realitzar més d’una dilució (No és recomanable fer dilucions més grans de 1/20, degut al 

possible error de mesura al preparar la dissolució). 

Posem per exemple que volem preparar 100 mL de dissolució de 3 ppm d’arsènic, partint 

del preparat d’arsènic de 100 ppm d’arsènic. Per tant s’hauria de seguir l’equació esmentada 

abans i per tant el volum de mostra agafada seria (Eq. 8.2): 

IJKL%M� = ?	SS�·�TT	�"�TT	SS� = 3,00	4X 

Això vol dir que s’haurien de pipetejar 3 mL de la mostra inicial de 54600 ppm per tal de 

introduir-los a un matràs de 100 mL i posteriorment enrasar aquest amb aigua mili-q. 

 

L’experimentació d’aquest projecte es pot dividir en diferents parts: 

8.5. Experiments previs 

Aquesta part s’ha hagut de realitzar degut a que no s’havia treballat encara amb aquest tipus 

d’òxid de ferro a aquesta mida de partícula i s’havien de realitzar diverses proves per tal de 

determinar les condicions experimentals òptimes de la relació metall/sòlid. 

Cal dir que el pH no es va ajustar inicialment degut a que estava al voltant d’un valor de 3, 

fet que simulava adequadament les condicions de les aigües subterrànies. 

Les dades inicials dels experiments realitzats es mostren a la taula 8.1.  
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Concentració 

inicial As(III) 

(mg/L) 

pH inicial  
Volum 

(mL) 

Massa de 

sòlid (g) 

Relació  

L-S 

Temps 

d’agitació (h) 

1,02 3,21 

15 0,1 150 24 

15 0,2 75 24 

20 0,1 200 24 

20 0,2 100 24 

Taula 8.1. Condicions experimentals per l’adsorció d’As(III) amb òxid de ferro MR-II 

Aquestes mostres es van analitzar mitjançant AFS, obtenint els resultats mostrats a la taula 8.2. Pel 

càlcul de la qe es fa servir la fórmula explicada a l’apartat 6, mentre que el % d’adsorció es 

determina mitjançant la fórmula 8.3. 

%	Z[<\]^_ó = ����a��b	�c���b����a��b · 100 

 

Concentració 

inicial As(III) 

(mg/L) 

Relació 

L-S 

Concentració 

final As(III) (mg/L)  
pH final 

qe 

(mmol/g) 

% 

adsorció 

1,020 

150 0,796 7,84 0,000449 22,01 

75 0,525 8,01 0,000495 48,50 

200 0,869 7,94 0,000404 14,83 

100 0,644 7,85 0,000502 36,90 

Taula 8.2. Resultats obtinguts  per l’adsorció d’As(III) amb òxid de ferro MR-II. pH inicial 3,21 i 24 

hores d’agitació 

Un primer aspecte a destacar és la gran pujada de pH a la que es veuen afectades totes les 

mostres, estabilitzant-se sobre un valor de 8. Aquesta dada es significativa ja que, com s’ha 

comentat anteriorment, alguns estudis determinen un valor de pH òptim per l’adsorció 

d’arsènic al voltant de 6,5 [9], per tant, el valor obtingut en aquests experiments podria no 

ser l’òptim amb les condicions experimentals utilitzades. 

Pel que fa als valors d’adsorció obtinguts, es pot observar clarament que les dues relacions 

L-S amb les que s’obtenen millors resultats són les de 75 i 100, que corresponen a 15 ml - 

0,2 g, i 20 ml - 0,2 g respectivament, ja que el valor de la quantitat d’arsènic adsorbit per 

gram a l’equilibri arriba als 5·10-4 mmol·g-1) en ambdós casos. 
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8.6. Cinètiques d’adsorció 

Un cop vist els resultats anteriors es va procedir a realitzar la cinètica d’adsorció tant amb la 

relació de 75 (15 ml - 0,2 g) com amb la de 100 (20 ml - 0,2 g), les millors opcions 

estudiades a l’apartat anterior, amb l’objectiu d’aconseguir esbrinar el temps necessari fins 

que el sistema arribés a l’equilibri. 

Es va seguir la mateixa metodologia que als experiments anteriors, mostrada a la figura 8.1. 

En aquest cas es va treballar amb 9 mostres en agitació en la que cadascuna es parava a 

diferents temps fins als 7 dies, totes partint de la mateixa concentració inicial, 

d’aproximadament 1 mg·l-1. 

Els temps de contacte de les dues cinètiques realitzades, la seva concentració inicial així  

com el seu pH inicial es mostren a la taula 8.3. 

 

Concentració inicial 

As(III) L-S=75 

(mg/L) 

Concentració inicial 

As(III) L-S=100 

(mg/L) 

Temps de 

contacte (min) 
pH inicial 

1,02 0,96 

15 

Aprox. 3 

30 

60 

120 

1440 

2880 

4320 

7200 

10080 

Taula 8.3. Dades experimentals de les cinètiques d’adsorció  

 

8.7. Influència de la concentració inicial d’arsèni c 

Un cop conegut el temps d’arribada a l’equilibri, aquests següents experiments es van 

realitzar amb l’objectiu de determinar la capacitat màxima d’adsorció de l’òxid de ferro. 
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Posteriorment, les dades obtingudes es podrien ajustar a les isotermes empíriques 

d’adsorció explicades a l’apartat 6.3.  

A la següent taula (8.4) s’especifiquen les diferents concentracions inicials a les que es va 

treballar. Cal dir que d’aquest experiment només es va realitzar amb la relació L-S 75 (15 ml 

- 0,2 g), degut a que és la relació que dóna millor resultats a més de ser la que s’utilitza en 

altres estudis amb adsorció d’arsènic pel mateix tipus de sòlids. [9] 

 

Concentració inicial As(III) (mg/L) 

0,206 1,585 

0,520 1,797 

0,771 1,963 

1,038 2,405 

1,331 2,934 

Taula 8.4. Condicions experimentals de la variació de concentracions inicials d’As(III) amb relació L-S 

75 (15 mL dissolució - 0,2 g sòlid), 72 hores d’agitació i pH inicial d’aproximadament 3 

 

8.8. Estudi de l’adsorció d’arsènic en presència de  fosfats 

Segons altres estudis [12], la presència de fosfats disminueix considerablement l’adsorció 

d’arsènic en els òxids de ferro. Per aquest motiu, es planteja estudiar com afecta la 

presència de fosfats en l’adsorció amb aquest tipus d’hematites, ja que com ja s’ha comentat 

anteriorment, les aigües subterrànies poden contenir fosfats procedents dels fertilitzants.  

Amb aquesta finalitat es van realitzar diverses mostres amb una concentració constant 

d’arsènic de 3 mg·l-1 mentre que la de fosfat anava variant. A la taula 8.5 es pot veure indicat 

les condicions experimentals utilitzades. 
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Concentració 

inicial As(III) 

(mg/L) 

Concentració 

inicial PO 4
3- (mg/L) 

Temps 

d’agitació (h)  
pH inicial 

Relació 

molar (P/As) 

3 

0 

24 Aprox. 3 

0 

10 2,63 

40 10,52 

70 18,41 

100 26,30 

Taula 8.5. Condicions experimentals de l’estudi de la competència d’adsorció d’arsènic amb fosfats 

amb relació L-S 75 (15 mL dissolució - 0,2 g sòlid)  
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9. Resultats i discussió 

9.1. Caracterització de les hematites 

A continuació s’exposen els resultats i la posterior discussió dels diferents experiments 

portats a terme per a la caracterització de l’òxid de ferro micronitzat utilitzat (OXIRED MR-II). 

9.1.1. Àrea superficial (BET) 

La mostra de l’òxid de ferro utilitzat (0,468 µm) es va enviar per a analitzar i poder 

determinar l’àrea superficial. Es va obtenir un valor de 12,18 m2/g. Aquest valor és bastant 

superior a l’obtingut en altres estudis [9] amb hematites d’origen natural (0,25 mm), les quals 

tenien una àrea superficial de 0,381 m2/g. 

S’ha de tenir en compte que aquestes hematites provenen de diferents fonts i per tant no 

s’ha pogut obtenir una dada d’un mateix sòlid abans i després de micronitzar, però es pot 

comprovar que amb una mida de partícula menor la superfície específica augmenta. 

9.1.2. Potencial zeta ( ζ) 

La mesura del potencial per l’òxid de ferro utilitzat va ser de -28,94 mV amb un pH de 9,73 

[20], el que significa que la superfície de l’hematites està carregada positivament.  

Aquest valor de potencial zeta pot tenir efecte en la sedimentació, encara que en el cas de 

l’òxid de ferro utilitzat, no caldria afegir cap tensioactiu ja que aquestes es mantenen més 

dos dies en suspensió. [20] 

9.1.3. Punt de càrrega zero (PZC) 

Seguint el procediment anteriorment explicat, s’obtenen els següents resultats (Taula 9.1) 

[33] 

. 

Tubs pH inicial pH final | ∆pH| 

1 4,59 9,34 4,75 

2 5,37 9,38 4,01 

3 5,44 9,44 4 
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4 5,45 9,35 3,9 

5 5,78 9,48 3,7 

6 7,17 9,57 2,4 

7 6,91 9,48 2,57 

8 8,58 9,59 1,01 

9 10,3 10,12 0,18 

Taula 9.1. Dades del pH inicial, final i diferència en valor absolut 

Per tal de determinar el punt de pH que correspon al pzc s’ha representat el valor absolut de 

la diferència de pH en front del valor de pH inicial de cada dissolució i per el càlcul del pH del 

pzc de forma més exacte s’ha representat la recta de tendència que s’ajusta a les dades 

obtingudes com es pot veure a la Figura 9.1, i s’ha calculat el punt d’intersecció de la recta 

amb l’eix de coordinades, ja que és el punt que correspon al pH del pzc. 

 

Figura 9.1. Representació de la recta de tendència de l’experiment per a la determinació del pzc 

Per tal d’aconseguir la intersecció entre la recta de tendència i l’eix de coordenades, s’iguala 

la component y a 0 i posteriorment s’aïlla la x de l’equació, tal i com es pot veure en 

l’equació 9.1 i l’equació 9.2. 

−0,083e � 8,448 = 0 
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Com es pot veure el valor obtingut de la intersecció és de 10,17, i per tant es pot dir que el 

pH del pzc obtingut és de 10,17. Aquest valor difereix significativament del valor de pH de 

6,7 obtingut en altres estudis amb hematites no micronitzades [9]. Això pot ser degut a que a 

l’hora de realitzar el pzc es neutralitza una part dels H+ amb carbonats presents al sòlid 

(CaCO3) i per tant el resultat dóna més elevat. 

El valor obtingut fa entendre que, com tots els experiments han tingut un valor de pH inferior 

al del pzc, la superfície del sòlid sempre ha estat carregada positivament, que corrobora el 

valor de potencial zeta determinat segons [20].  

9.2. Cinètiques d’adsorció 

9.2.1. Relació Líquid-Sòlid 100 

Les mostres es van analitzar mitjançant AFS i els resultats obtinguts de la primera cinètica 

realitzada on la relació L-S es va ajustar a 100 (20 ml – 0,2 g) són els mostrats a la taula 

següent (Taula 9.2) afegint també els valor de la quantitat retinguda de metall sobre el residu 

(qt) després de cadascun dels temps de contacte i el seu % d’adsorció. 

Temps de 

contacte (min)  

Concentració 

final (mg/L) 
pH final q t(mmol/g) % adsorció 

15 0,923 7,51 1,77E-04 12,54 

30 0,832 7,60 2,97E-04 21,12 

60 0,807 7,64 3,31E-04 23,49 

120 0,739 7,70 4,22E-04 29,94 

1440 0,555 7,78 6,67E-04 47,39 

2880 0,413 7,81 7,38E-04 52,38 

4320 0,340 7,82 7,56E-04 53,70 

7200 0,502 7,85 8,57E-04 60,85 

10080 0,488 7,84 9,55E-04 67,79 

Taula 9.2. Influència del temps de contacte en l’adsorció d’una dissolució de 1,06 mg/L d’As(III) 

mitjançant OXIRED MR-II, pH inicial de 3, relació L-S de 100 (20 ml dissolució – 0,2 g sòlid) 
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Veient aquests resultats, es pot observar com a mesura que el temps augmenta, la quantitat 

retinguda de metall en el residu augmenta encara que no arriba a fer-se constant, que seria  

quan es podria considerar que el procés ha arribat a l’equilibri. 

Aquests resultats són ajustats mitjançant el model de pseudo segon ordre,explicat a l’apartat 

6.3.1. En el model de pseudo segon ordre es representa t/qt en front de t, per posteriorment 

aplicar-li una regressió lineal, com es pot observar al següent gràfic (Figura 9.2): 

 
Figura 9.2. Model de pseudo segon ordre de la cinètica d’adsorció amb relació L-S 100 

Com es pot veure representat, els resultats d’aquesta cinètica s’ajusten bastant bé al model 

de pseudo segon ordre, com es pot comprovar observant la R2 de la línia de tendència 

(0,9878). Un cop arribat a la conclusió que les dades experimentals compleixen aquest 

model, llavors es calculen els paràmetres mateixos del model, qe i k, trets de l’equació 

linealitzada del model (Eq. 9.3): %�$ = �*�
+ � ��
 ) 
A la taula següent s’indiquen els següents paràmetres (Taula 9.3): 

Paràmetres PSEUDO SEGON ORDRE (Regressió lineal)  

qe (mmol/m 2) 7,62E-05 

k (m2/(mmol·min))  39,71 

R2 0,9878 

Taula 9.3. Paràmetres del model de pseudo segon ordre per regressió lineal 

y = 1.077,72x + 356.657,64

R² = 0,9878
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El paràmetre qe fa referència a la quantitat retinguda de metall sobre el residu (qt) una 

vegada arribat a  l’equilibri i k és una constant de velocitat del procés. Comparant amb altres 

estudis amb hematites naturals sense micronitzar i arsènic (III) [9], es pot observar que la qe 

d’aquest projecte és inferior a la de l’altre estudi que tenia un valor de 3,84·10-3 mmol·m-2. 

Fent referència al paràmetre k, que van obtenir amb un valor de 5,2·10-4 m2·mmol-1·min-1, es 

pot observar que és molt inferior a l’obtingut en aquest projecte. 

Aquestes dades demostren que la velocitat del sòlid utilitzat en aquest projecte és major 

mentre que l’adsorció és menor en comparació amb el sòlid utilitzat a l’article. 

També s’ha determinat una solució a aquest model mitjançant regressió no lineal, explicada 

a l’apartat 6.4. En aquest cas, la qe ha canviat respecte a la linealització d’aquest model, 

encara que un canvi no significatiu, mentre que la constant k ha romàs constant. A la taula 

següent es mostren els resultats d’aquesta regressió no lineal (Taula 9.4): 

Paràmetres PSEUDO SEGON ORDRE (Regressió no lineal)  

qe (mmol/m 2) 7,50E-05 

k (m2/(mmol·min))  39,71 

R2 0,829 

SE 1,45 x 10-5 

SSE 1,46 x 10-7 

Taula 9.4. Paràmetres model pseudo segon ordre per regressió no lineal 

Un cop realitzada la modelització de les dades experimentals es representa gràficament el 

model de pseudo segon ordre i les dades experimentals. Aquesta representació es pot 

veure en la figura 9.3. 
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Figura 9.3. Representació del model teòric en front de les dades experimentals 

Es pot observar a la figura que l’ajust no és del tot bo, encara que es pot considerar correcte 

per la R2 amb un valor de 0,9878 de la regressió lineal. Com es pot observar a la figura 9.3, 

dóna la impressió de que el sistema encara no ha arribat a l’equilibri, ja que l’adsorció 

segueix augmentant poc a poc i no roman constant. 

Les dades experimentals també s’han ajustat al model de difusió intraparticular de Webber i 

Morris, explicat a l’apartat 6.3.2, on es representa qt en front de t1/2. La regressió lineal es 

mostra a continuació (Figura 9.4): 

 

Figura 9.4. Representació del model de difusió intraparticular de Webber i Morris 
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I els paràmetres (kid i C) de cada una de les parts, assenyalades amb el subíndex, es 

mostren a la següent taula (Taula 9.5):  

Paràmetres Webber i Morris 

C1 (m
2/mmol·min 1/2) 4,17E-03 

k1 (mmol/m 2) 1,31E-04 

C2 (m
2/mmol·min 1/2) 4,95E-03 

k2 (mmol/m 2) 4,54E-07 

Taula 9.5. Paràmetres del model de Webber i Morris 

Amb l’ajust d’aquest model es pot veure que segueix de forma similar alguns dels passos 

esmentats en l’explicació d’aquest, el primer dels quals es basa en la transferència de 

massa a través de la pel·lícula de capa límit del líquid que envolta la partícula, que és el més 

ràpid com es pot observar amb la kid obtinguda, ja que és la més gran. El segon pas es basa 

en que el sorbent adsorbeix el metall a algun lloc de la seva superfície. 

En aquest cas no es dóna el tercer pas explicat a la part teòrica, que consisteix en la difusió 

d’aquest metall pels porus del sorbent. Això pot ser degut a que aquest pas només sol tenir 

lloc a les resines, però en aquest tipus de residus, al no tenir forma esfèrica doncs és menys 

probable que aparegui. 

9.2.2. Relació Líquid-Sòlid 75 

De la mateixa manera que l’anterior cinètica, les mostres es van analitzar mitjançant AFS i 

els resultats obtinguts de la primera cinètica realitzada on la relació L-S es va ajustar a 75 

(15 ml – 0,2 g) són els mostrats a la taula següent (Taula 9.6) afegint també els valor de la 

quantitat retinguda de metall sobre el residu (qt) després de cadascun dels temps de 

contacte i el seu % d’adsorció. 

Temps de 

contacte (min)  

Concentració 

final (mg/L) 
pH final q t(mmol/g) % adsorció 

25 0,7730 7,65 1,90E-04 19,68 

35 0,7424 7,82 2,20E-04 22,86 

60 0,6800 7,73 2,83E-04 29,34 

120 0,6045 7,72 3,58E-04 37,19 

1380 0,4341 7,79 5,29E-04 54,89 



Pàg. 52  Memòria 

 

2880 0,4019 7,74 5,61E-04 58,24 

4320 0,3491 7,64 6,14E-04 63,73 

8640 0,3238 7,66 6,39E-04 66,36 

10080 0,2912 7,70 6,72E-04 69,74 

Taula 9.6. Influència del temps de contacte en l’adsorció d’una dissolució de 0,96 mg/L d’As(III) 

mitjançant OXIRED MR-II, pH inicial de 3,17, relació L-S de 75 (15 ml dissolució – 0,2 g sòlid) 

 

Veient aquests resultats, d’igual manera l’anterior cinètica, es pot observar com a mesura 

que el temps augmenta, la quantitat retinguda de metall en el residu augmenta encara que 

no arriba a fer-se constant, que seria  quan es podria considerar que el procés ha arribat a 

l’equilibri. 

Aquests resultats són ajustats mitjançant el model de pseudo segon ordre,explicat a l’apartat 

6.3.1. En el model de pseudo segon ordre es representa t/qt en front de t, per posteriorment 

aplicar-li una regressió lineal, com es pot observar al següent gràfic (Figura 9.5): 

Figura 9.5. Model de pseudo segon ordre de la cinètica d’adsorció amb relació L-S 75 

Com es pot veure representat, els resultats d’aquesta cinètica s’ajusten millor que l’anterior 

cinètica al model de pseudo segon ordre, com es pot comprovar observant la R2 de la línia 

de tendència (0,9972). Un cop arribat a la conclusió que les dades experimentals 

compleixen aquest model, llavors es calculen els paràmetres mateixos del model de la 

mateixa manera d’abans. 
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A la taula següent s’indiquen els següents paràmetres (Taula 9.7): 

Paràmetres PSEUDO SEGON ORDRE (Regressió lineal)  

qe (mmol/m 2) 5,46E-05 

k (m2/(mmol·min))  91,47 

R2 0,9972 

Taula 9.7. Paràmetres del model de pseudo segon ordre per regressió lineal 

Comparant amb altres estudis amb hematites naturals sense micronitzar i arsènic (III) [9] de 

la mateixa manera que abans, es segueix veient que la qe d’aquest projecte és inferior a la 

de l’article i que la constant de velocitat segueix sent molt superior. 

També s’ha determinat una solució a aquest model mitjançant regressió no lineal, explicada 

a l’apartat 6.4. En aquest cas, la qe ha canviat respecte a la linealització d’aquest model, 

encara que un canvi no significatiu, mentre que la constant k ha romàs constant. A la taula 

següent es mostren els resultats d’aquesta regressió no lineal (Taula 9.8): 

Paràmetres PSEUDO SEGON ORDRE (Regressió no lineal)  

qe (mmol/ m 2) 5,46E-05 

k (m2/(mmol·min))  91,47 

R2 0,855 

SE 9,53 x 10-5 

SSE 6,36 x 10-8 

Taula 9.8. Paràmetres model pseudo segon ordre per regressió no lineal 

Un cop realitzada la modelització de les dades experimentals es representa gràficament el 

model de pseudo segon ordre i les dades experimentals. Aquesta representació es pot 

veure en la figura 9.6. 
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Figura 9.6. Representació del model teòric en front de les dades experimentals 

Es pot observar a la figura que l’ajust no és del tot bo, encara que es pot considerar correcte 

per la R2 amb un valor de 0,9972 de la regressió lineal. Com es pot observar a la figura 9.7, 

dóna la impressió de que el sistema encara no ha arribat a l’equilibri, ja que l’adsorció 

segueix augmentant poc a poc i no roman constant. 

Les dades experimentals també s’han ajustat al model de difusió intraparticular de Webber i 

Morris, explicat a l’apartat 6.3.2, on es representa qt en front de t1/2. La regressió lineal es 

mostra a continuació (Figura 9.7): 

 

Figura 9.7. Representació del model de difusió intraparticular de Webber i Morris 
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I els paràmetres (kid (g/mmol·min1/2) i C (mmol/g)) de cada una de les parts, assenyalades 

amb el subíndex, es mostren a la següent taula (Taula 9.9):  

Paràmetres Webber i Morris 

C1 (m
2/mmol·min 1/2) 2,44E-04 

k1 (mmol/m 2) 3,28E-06 

C2 (m
2/mmol·min 1/2) 5,13E-05 

k2 (mmol/m 2) 4,08E-05 

Taula 9.9. Paràmetres del model de Webber i Morris 

Amb l’ajust d’aquest model, d’igual manera que amb l’anterior cinètica, es pot veure que 

segueix de forma similar alguns dels passos esmentats en l’explicació d’aquest, el primer 

dels quals es basa en la transferència de massa a través de la pel·lícula de capa límit del 

líquid que envolta la partícula, que és el més ràpid com es pot observar amb la kid obtinguda, 

ja que és la més gran. El segon pas es basa en que el sorbent adsorbeix el metall a algun 

lloc de la seva superfície. 

En aquest cas no es dóna el tercer pas explicat a la part teòrica, que consisteix en la difusió 

d’aquest metall pels porus del sorbent. Això pot ser degut a que aquest pas només sol tenir 

lloc a les resines, però en aquest tipus de residus, al no tenir forma esfèrica doncs és menys 

probable que aparegui. 

 

Comparant les dues cinètiques realitzades es pot observar que els valors obtinguts són 

bastant similars, pel que es va decidir realitzar els següents experiments amb només la 

relació L-S 75, que corresponia a 15 ml i 0,2 g, ja que es tracta de la que s’ajusta millor al 

model de pseudo segon ordre amb una R2 de 0,9972. 

Respecte al temps d’agitació, com que als 7 dies l’adsorció continuava, es va decidir marcar 

un límit de 3 dies per l’adsorció per així poder reduir la llargària dels experiments i poder 

igualment comparar entre mostres. 

9.3. Isoterma d’adsorció 

Els resultats obtinguts en aquesta isoterma, analitzats mitjançant AFS es mostren a la 

següent taula (Taula 9.10): 
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Concentració 

inicial (mg/L) 

Concentració 

final (mg/L) 
pH final q e (mmol/g)  % adsorció 

0,206040 0,021460 8,22 3,52 x 10-4 56,6529 

0,519790 0,100075 8,76 3,83 x 10-4 40,7609 

0,771290 0,199480 8,36 4,50 x 10-4 31,8648 

1,038420 0,348230 8,25 5,32 x 10-4 29,5175 

1,331490 0,522625 8,45 6,67 x 10-4 22,7550 

1,584950 0,666955 8,37 8,73 x 10-4 18,0553 

1,796530 0,843295 8,46 8,08 x 10-4 11,9561 

1,963350 0,959495 8,64 1,01 x 10-4 10,1979 

2,405010 1,298030 8,20 9,26 x 10-4 6,9917 

2,934220 1,781725 8,21 8,20 x 10-4 4,5694 

Taula 9.10. Condicions experimentals i resultats obtinguts amb relació L-S 75 (15 ml – 0,2 g) amb 72 

hores d’agitació i pH inicial al voltant de 3. 

Com es pot observar a mesura que la concentració d’arsènic (III) en la dissolució augmenta, 

la quantitat retinguda en el sòlid també augmenta lleugerament i els percentatges d’adsorció 

baixen considerablement. Un altre fet que es pot veure, com s’ha vist amb les cinètiques és 

que el pH s’estabilitza a un valor d’entre 8 i 9 aproximadament. 

A la figura 9.8 es pot veure com disminueix el % d’adsorció a mesura que augmenta la 

concentració inicial d’As en les dissolucions. 
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Figura 9.8. Adsorció en funció de la concentració inicial obtinguts amb relació L-S 75 (15 ml – 0,2 g) i 

72 hores d’agitació 

A continuació, els resultats obtinguts es van procedir a modelitzar mitjançant les dos 

isotermes d’adsorció no competitives: Freundlich i Langmuir explicades a l’apartat 6.2. 

Per modelitzar per Freundlich s’ha de representar el log(qe) en funció del log(Ce), on Ce és la 

concentració a l’equilibri, és a dir, la concentració final. A la següent figura (Figura 9.9) es pot 

observar aquesta representació també afegint la recta de tendència que permetrà donar els 

paràmetres característics del model i afirmar si és un bon model. 

 

Figura 9.9. Representació del model de Freundlich 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

% ads

Co (ppm)

Adsorció en funció de la concentració inicial

y = 0,4158x - 2,2089

R² = 0,9833

-4

-3,8

-3,6

-3,4

-3,2

-3

-2,8

-2,6

-2,4

-2,2

-2

-4 -3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1

log (qe)

log (Ce)

Model de Freundlich



Pàg. 58  Memòria 

 

 

Per modelitzar el model de Langmuir s’ha de representar Ce/qe en funció de Ce. A la següent 

figura (Figura 9.10) apareix aquesta representació així com la seva pertinent recta de 

tendència utilitzada per a calcular els paràmetres característics el model. 

 

Figura 9.10. Representació del model de Langmuir 

Els paràmetres calculats dels dos models són mostrats a la següent taula (Taula 9.11). 

 

Paràmetres Model de Freundlich  

n 2,40 

K 161,78 

R2 0,9832 

Paràmetres Model de Langmuir  

b (L/mmol)  315,02 

qmax (mmol/m 2) 1,05 x 10-4 

R2 0,9902 

Taula 9.11. Paràmetres del model de Freundlich i de Langmuir 
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Un cop havent vist els dos models representats i calculats els seus paràmetres 

característics, es pot concloure que el model de Langmuir s’ajusta bastant millor que el de 

Freundlich degut a que el seu coeficient de determinació es bastant més elevat: 0,9902 el de 

Langmuir en front del 0,9832 de Freundlich. Això vol dir que les diferents hipòtesis que pren 

el model de Langmuir, en aquest experiment s’han de donar per bones, com pot ser que 

l’adsorció està limitada a una monocapa i que els llocs d’adsorció tenen un nombre fix i són 

uniformes. 

A continuació, es va procedir a trobar els paràmetres característics de Langmuir mitjançant 

la regressió no lineal. Aquests són els mostrats a la següent taula (Taula 9.12): 

 

Paràmetres Model de Langmuir (Regressió no lineal)  

b (L/mmol)  321,54 

qmax (mmol/ m 2) 1,06 x 10-4 

R2 0,9773 

SE 5,00 x 10-5 

SSE 2,00 x 10-8 

Taula 9.12. Paràmetres del model de Langmuir per regressió no lineal 

Com es pot veure a la taula, en aquest cas els paràmetres han patit a lleugera variació 

respecte de la regressió lineal. Com que aquest càlcul és més exacte que el lineal, llavors 

s’agafen aquests valors en compte dels altres. 

Comparant amb anteriors estudis [9], on la qmax obtinguda amb una hematites no 

micronitzada era de 9,3·10-3 mmol·m-2 i el paràmetre b té un valor de 5,5 L/mmol, es pot 

observar que els valors de qmax donen bastant similars, mentre que el paràmetre b, que 

relaciona l’afinitat entre el sorbent i el sorbat, difereix bastant, el que dóna a entendre una 

millor afinitat entre l’arsènic i l’hematites micronitzada, la del present estudi. Aquest fet pot 

ser degut a que l’hematites micronitzada presenta un valor de punt de càrrega zero superior 

al de l’estudi anterior (10,17 en front de 6,7), el que pot influir a l’hora de l’adsorció si al 

procés intervenen mecanismes d’interacció electrostàtica, pel que podria haver-hi una major 

retenció d’As(III) en forma aniònica.  

També s’ha vist que la diferència de les àrees superficials dels dos tipus de sòlids no 

comporta una variació significativa en l’adsorció de l’arsènic, el que pot indicar que no es 

tracta d’un mecanisme d’adsorció superficial. 



Pàg. 60  Memòria 

 

Amb el valor d’aquests paràmetres es calculen les corbes teòriques de Langmuir i les de 

Freundlich mitjançant les seves respectives equacions explicades a l’apartat 6.3 i 

representant aquestes corbes juntament amb les dades experimentals s’obté la figura 9.11. 

 

Figura 9.11. Representació de les corbes teòriques del model de Langmuir i Freundlich amb les dades 

experimentals amb relació L-S 75 (15 ml – 0,2 g) i 72 hores d’agitació 

Com es pot veure a l’anterior figura, el model de Langmuir s’ajusta millor que el de 

Freundlich a la corba teòrica. 

Per a comprovar si el model de Langmuir és idoni, s’ha explicat a l’apartat 6.2 el paràmetre 

adimensional RL. A la Figura 9.12 es poden veure els valors de RL en funció de la 

concentració inicial. Es pot observar que tots els valors de RL a la figura 9.15 estan al tram 

de 0 < RL< 1, i que per tant confirma que el procés de adsorció d’arsènic és favorable. 

També es pot observar que a mesura que puja la concentració inicial, el valor de RL 

disminueix, i per tant es pot afirmar que l’adsorció és més favorable a baixes 

concentracions.[24] 
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Figura 9.12. Representació de RL en funció de C0 

 

9.4. Adsorció d’arsènic en presència de fosfats 

Les dades obtingudes es van analitzar amb AFS per determinar la quantitat d’arsènic 

present en cada una de les dissolucions. Aquests resultats es mostren a la taula 9.13. 

Concentració 

inicial As(III) (mg/L)  

Concentració 

inicial PO 4
3- (mg/L) 

Relació molar 

(P/As) 

Concentració 

final As(III) 

(mg/L) 

% Adsorció 

2,92 

0 0 2,01 31,18 

10 2,63 2,69 8,83 

40 10,52 2,76 7,42 

70 18,41 2,88 1,09 

100 26,30 2,91 0,72 

Taula 9.13. Resultats experimentals de l’estudi de la competència d’adsorció d’arsènic amb fosfats 

amb relació L-S 75 (15 mL dissolució - 0,2 g sòlid) 24 hores d’agitació i pH inicial de 3. 
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Com es pot veure, clarament a mesura que la concentració de fosfat va augmentant, el sòlid 

adsorbeix menys arsènic. Aquesta dada es pot veure clarament en el següent gràfic (Figura 

9.13), en el que es representa el % d’adsorció de cada mostra.  

 
Figura 9.13. Resultats experimentals de l’estudi de la competència d’adsorció d’arsènic amb fosfats 

Aquesta situació és deguda a que existeix una competència d’adsorció entre l’arsènic i el 

fosfat. Això pot ser degut a que, com el pH final de les solucions està al voltant de 8,  una 

fracció d’aquests dos components estan presents a l’aigua en forma d’anions, pel que es 

comporten d’una manera similar i per tant l’hematites els pot adsorbir a ambdós. Aquesta 

atracció electrostàtica es basa en que com que el sòlid està carregat positivament ja que la 

solució està a un valor de pH inferior del pH del punt de càrrega zero, hi pot haver atracció 

entre electrons i anions. Tot i així, en l’adsorció poden haver-hi altres mecanismes diferents, 

com per exemple la complexació a la superfície d’aquest sòlid, en la qual pot ser que 

l’arsènic i el fosfat també competeixin.  

Aquest fet és bastant important ja que a l’hora d’utilitzar aquest sòlid en aigües subterrànies 

s’ha de tenir en compte la presència d’altres compostos que puguin afectar 

considerablement en l’eficiència de l’hematites. La presència de fosfats en aquestes aigües 

pot ser degut als fertilitzants generalment utilitzats en sòls agrícoles. 

9.5. Estudi amb l’hematites tractada amb àcid 

Com ja s’ha comentat anteriorment, el pH de la solució és un factor molt important en 

l’adsorció de metalls en sòlids. Aquest, com s’ha vist anteriorment, varia d’un valor de 3 fins 

a un valor de 8 en un interval de temps molt petit, cosa que pot ser deguda a certs 

components presents al sòlid, com carbonats, que són alliberats a l’hora de començar 

l’adsorció. 
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Per aquest motiu i amb l’objectiu de fixar el pH final de la dissolució sobre un valor de 6,5 

aproximadament com s’ha vist en certs articles [9], degut a que es pressuposa el valor 

òptim, s’ha realitzat un tractament previ de l’òxid de ferro utilitzat, el MR II. 

Aquest tractament es basa en agafar 100 g de l’òxid de ferro MR II per a continuació posar-

hi en contacte 100 ml d’àcid clorhídric de concentració 0,1 M, deixant agitar durant tota una 

nit. Al dia següent es netejava el sòlid d’àcid clorhídric amb aigua destil·lada i mitjançant 

decantació es separava el líquid del sòlid. Per assegurar-se de que el sòlid fos sec, 

finalment es deixava 2-3 dies a l’estufa a una temperatura aproximada de 60ºC. 

Amb el sòlid tractat es va estudiar la influència de la concentració inicial d’arsènic, per veure 

si s’observaven diferències amb experiments anteriors. Cal dir també que es van utilitzar les 

mateixes condicions experimentals que l’altre estudi d’ajust isotermes, és a dir, la mateixa 

relació líquid – sòlid i el mateix temps d’agitació, per a ser capaços de comparar els dos 

tipus de sòlids. 

Les mostres es van analitzar mitjançant AFS, obtenint els resultats mostrats a la taula 9.14. 

concentracions inicials utilitzades es mostren a la taula 9.14. 

Concentració inicial 

As(III) (mg/L) 

Concentració final 

As(III) (mg/L) 
pH final q e (mmol/g) 

0,55 0,34 6,74 2,14E-04 

1,19 0,69 6,56 5,03E-04 

1,81 1,08 6,39 7,28E-04 

2,28 1,28 6,62 9,98E-04 

2,57 1,46 6,41 1,11E-03 

2,92 1,93 6,68 9,96E-04 

Taula 9.14. Condicions experimentals de la variació de concentracions inicials d’As(III) amb relació L-

S 75 (15 mL dissolució - 0,2 g sòlid tractat), 72 hores d’agitació i pH inicial d’aproximadament 3 

De mateixa manera que amb anteriors experiments, es pot observar que a mesura que la 

concentració d’arsènic (III) en la dissolució augmenta, la quantitat retinguda en el sòlid 

també augmenta lleugerament.  

Un altre fet que es pot veure, és que ara el pH s’estabilitza al valor que es volia aconseguir, 

entre 6 i 7.   

A continuació, els resultats obtinguts es van procedir a modelitzar mitjançant les dos 

isotermes d’adsorció no competitives: Freundlich i Langmuir explicades a l’apartat 6.2. 
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Per modelitzar per Freundlich s’ha de representar el log(qe) en funció del log(Ce), on Ce és la 

concentració a l’equilibri, és a dir, la concentració final. A la següent figura (Figura 9.14) es 

pot observar aquesta representació també afegint la recta de tendència que permetrà donar 

els paràmetres característics del model i afirmar si és un bon model. 

 

Figura 9.14. Representació del model de Freundlich 

 

Per modelitzar el model de Langmuir s’ha de representar Ce/qe en funció de Ce. A la següent 

figura (Figura 9.15) apareix aquesta representació així com la seva pertinent recta de 

tendència utilitzada per a calcular els paràmetres característics el model. 
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Figura 9.15. Representació del model de Langmuir 

Els paràmetres calculats dels dos models són mostrats a la següent taula (Taula 9.15). 

 

Paràmetres Model de Freundlich  

n 1,03 

K 22,65 

R2 0,9416 

Paràmetres Model de Langmuir  

b (L/mmol)  9,37 

qmax (mmol/m 2) 5,02 x 10-4 

R2 0,1447 

Taula 9.15. Paràmetres del model de Freundlich i de Langmuir 

Un cop havent vist els dos models representats i calculats els seus paràmetres 

característics, es pot concloure que en aquest cas, el model que dóna millors resultats es 

tracta del model de Freundlich.  
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Aquest fet és destacable, ja que amb el sòlid anterior al tractament, l’ajust era bo en els dos 

tipus d’isotermes, mentre que en aquest cas no s’ajusta en absolut al model de Langmuir. 

Aquest canvi de model respecte a l’anterior ajust d’isotermes pot ser degut a que durant el 

tractament del sòlid es pot haver canviat l’estructura del propi sòlid, probablement alterant la 

seva superfície fent-la més heterogènia, fet que beneficia l’ajust per Freundlich però no 

l’ajust per Langmuir. 

A la següent taula (Taula 9.16) s’indiquen els valors de la màxima adsorció a l’equilibri 

observada del sòlid sense tractar i el sòlid tractat. 

 Sòlid sense tractar  Sòlid tractat  

qe màxima (mmol/m 2) 7,60 x 10-5  8,19 x 10-5 

Taula 9.16. Valor de qe màxima observada del sòlid sense tractar i el sòlid tractat 

Comparant els valors màxims d’adsorció entre els sòlids, es pot observar que amb el sòlid 

tractat i el sòlid sense tractar s’obtenen resultats bastant similars, pel que no tindria sentit 

sotmetre el sòlid a aquest tractament posterior. 

Com a treballs futurs l’objectiu seria estudiar altres tipus d’òxids de ferro, així com hematites 

de diferents procedències, a més de molturar el sòlid a una mida de nanopartícules, per 

aconseguir un àrea de superfície específica major i comprovar que s’aconsegueix un millor 

rendiment en l’adsorció d’arsènic. 
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10. Pressupost 
A continuació es mostren els costos derivats de l’experimentació realitzada durant el 

desenvolupament del present estudi. 

 

RECURSOS HUMANS 

Activitat Quantitat (h) Preu unitari (€/h) Cost tot al (€) 

Recerca i estudi 

bibliogràfic 
40 15 600 

Realització 

experimental 
140 15 2100 

Tractament de dades 70 15 1050 

Confecció de la 

memòria 
90 15 1350 

Anàlisi de mostres 

(AFS) 
20 50 1000 

SUBTOTAL 360 h  6100 € 

 

RECURSOS TÈCNICS I MATERIALS 

Equip i materials Quantitat Preu unitari (€/h) Cost  total (€) 

Filtres 120 0,50 60,00 

Pipetes 60 1,80 108,00 

Micropipetes 2 150,00 300,00 

pH-metre 1 300,00 300,00 

Peres de goma 2 11,10 22,20 

Tubs d’agitació vidre 20 6,00 120,00 
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Tubs d’agitació de 

plàstic 
30 2,00 60,00 

Tubs de mostres 40 0,20 8,00 

Matrassos (10 mL) 4 3,50 14,00 

Matrassos (25 mL) 20 3,60 72,00 

Matrassos (50 mL) 4 3,80 15,20 

Matrassos (100 mL) 6 4,76 28,56 

Matrassos (500 mL) 1 8,50 8,50 

Vasos de precipitats 

(100 mL) 
10 1,36 13,60 

Embut de vidre 1 18,50 18,50 

Agitador de tubs 1 400,00 400,00 

Agitador de vasos 1 200 200,00 

SUBTOTAL   1748,56 € 

    

Reactius Quantitat Preu unitari (€/h) Cost total (€ ) 

HCl 37% (1 u=1 L) 3 19,00 57,00 

HNO3 65% 1 35,13 35,13 

NaOH (1 u=500 g) 1 19,32 19,32 

Àcid ascòrbic  

(1 u=250 g) 
1 56,00 56,00 

Iodur de potassi 1 87,33 87,33 

NaBH4 (1 u=100 g) 1 171,00 171,00 
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Patró pH 4,00 1 10,20 10,20 

Patró pH 7,00 1 10,20 10,20 

Patró pH 9,00 1 10,20 10,20 

Patró arsènic (III) AFS 

(1 u=100 mL) 
1 85,31 85,31 

SUBTOTAL   541,69 € 

 

AMORTITZACIÓ 

S’ha realitzat l’amortització de l’aparell Millenium Excalibur. S’ha assignat una vida útil de 10 

anys amb un cost de manteniment anual de 1.500 €, amb un valor inicial de l’aparell de 

16.000 € i un període d’ús de 3 mesos (0,25 anys). 

;4\])_)jZ^_ó = k��lKM	�S�M�ll�,#�	ú%,l �nZo)po_4po)q · rp]í\[p	[′ú< 
      

    SUBTOTAL AMORTITZACIÓ                                                   775,00 €                                                   

 

 

ALTRES DESPESES 

Activitat Quantitat Preu Cost total (€) 

Aigua 4 m3 2,3 €/m3 9,2 € 

Electricitat 200 kWh 0,09 €/kWh 18 € 

Material d’oficina - 100 € 100 € 

SUBTOTAL   127,20 € 
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COST GLOBAL  

TOTAL ACTIVITATS    

Recursos humans   6100,00 € 

Recursos tècnics i materials   2290,25 € 

Amortització   775,00 € 

Altres despeses   127,20 € 

SUBTOTAL   9292,45 € 

IVA (21%)   1951,41 € 

COST TOTAL 
PROJECTE 

  11244 € 
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11. Tractament de residus 
Una part molt important d’aquest impacte ambiental és la generació de residus, els quals 

han de ser tractats de manera especial segons la seva categoria. Els generats durant el 

desenvolupament d’aquest treball han sigut separats depenent de la seva naturalesa: 

• Residus assimilables a urbans: A aquesta categoria pertanyen aquells residus que 
no presenten característiques especials i poden ser eliminats juntament amb altres 
residus sòlid urbans, com podrien ser envasos de plàstics, vidre, paper o cartró, 
no contaminats amb productes químics. 

• Residus especials: A aquesta categoria pertanyen els residus químics resultants 
dels diferents experiments realitzats, podent ser sòlids o líquids. 

11.1. Residus assimilables a urbans 

Plàstic d’embalatges, paper i cartrons utilitzats durant el desenvolupament del projecte s’han 

dipositat als contenidors de recollida selectiva que disposa l’escola ETSEIB per aquest 

mateix fi. La recollida d’aquests contenidors les realitza un gestor autoritzat (ECOCAT) per a 

la transformació dels mateixos productes. 

El vidre no contaminat s’ha dipositat als contenidors exteriors de l’escola (Contenidors de 

l’Ajuntament de Barcelona). 

11.2. Residus especials 

Els residus especials s’han lliurat adequadament identificats, en el cas que ens ocupa com 

dissolucions aquoses de metalls pesats, dissolucions aquoses àcides i bàsiques i els sòlids. 

La identificació es realitza mitjançant etiquetes específiques, a més de la naturalesa del 

residu, els símbols de perillositat i la data d’ompliment del recipient. 

Aquesta gestió de residus l’acostuma a realitzar el responsable del departament o laboratori. 

11.3. Consum energètic 

En el disseny d’aquest projecte també s’ha tingut en compte la minimització del consum 

energètic. Una vegada descobert el temps d’equilibri que necessitava el sistema òxid de 

ferro - arsènic, les mostres es deixaven en contacte només fins al temps necessari, seguint 

el protocol d’apagar les llums del laboratori quan no hi havia ningú, així com els aparells 

d’aire condicionat.  
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12. Estudi de l’impacte ambiental del projecte 
Aquest apartat fa referència a l’impacte ambiental que pot ocasionar el projecte portat a 

terme en l’entorn. 

En primer lloc, cal destacar que aquest projecte es troba englobat en un projecte de més 

gran escala on es té com objectiu la minimització de la contaminació d’origen natural, 

agrícola o industrial en aigües subterrànies. Per tant, l’eliminació d’aquesta contaminació 

permetrà millorar i recuperar la qualitat ambiental a més d’aconseguir la reutilització de 

l’aigua subterrània contaminada com a nova font d’aigua, fet que és molt necessari en 

diversos països en vies de desenvolupament. 

En concret, en aquest projecte s’ha investigat a nivell de laboratori l’objectiu de l’eliminació 

d’arsènic d’aigües subterrànies mitjançant un determinat tipus d’òxid de ferro, l’hematites. 

Actualment aquest estudi està en vies de desenvolupament i en aquest projecte s’estudia 

específicament la millora que pot donar en l’adsorció una mida de partícula de l’hematites de 

l’ordre de micròmetres.  

Amb l’exposat anteriorment és previsible que aquest projecte generi un impacte positiu a la 

societat ja que a l’ajudar a la disminució de la concentració d’arsènic en les aigües 

subterrànies pot arribar a evitar greus danys que aquesta contaminació produeix en el medi 

ambient a més d’en els éssers humans.  
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Conclusions 

A partir dels resultats obtinguts es poden arribar a les següents conclusions: 

- L’àrea superficial de l’hematites determinada amb el mètode BET ha sigut de 

12,18 m2/g, bastant superior a l’observada amb altres hematites naturals no 

micronitzades. 

- La mesura del potencial zeta per l’hematites va tenir un valor de -28,94 mV (a pH 

de 9,73), el que indica que la càrrega del sòlid és positiva.  

- S’ha comprovat que el valor de pH del pzc de l’hematites utilitzada està al voltant 

de 10,17. Aquest fet implica que al pH de l’experimentació la superfície de l’òxid 

de ferro sempre està positiva.  

- L’augment de pH  després de l’adsorció d’arsènic mitjançant l’hematites, 

possiblement és provocat per l’alliberament dels carbonats present en aquest òxid 

de ferro, estabilitzant el pH a un valor d’aproximadament 8. 

- La cinètica de l’adsorció de l’arsènic  sobre l’hematites s’ajusta al model de 

pseudo segon ordre, el que implica que el principal mecanisme del procés és la 

quimiosorció. No obstant, també s’han ajustat les dades al model intraparticular de 

Webber i Morris i s’ha vist que el mecanisme té lloc en dues etapes, la primera de 

les quals i la més ràpida és la de transferència de massa a través de la pel·lícula 

de capa límit del líquid que envolta la partícula i la segona es basa en l’adsorció 

del metall a algun lloc de la superfície del sorbent. 

- Les dades d’equilibri s’han ajustat adequadament a la isoterma de Langmuir 

obtenint-se un valor de capacitat màxima d’adsorció de 1,06 x 10-4 mmol As(III)/m2 

d’hematites, valor de l’ordre a l’obtingut en estudis anteriors amb hematites sense 

micronitzar (9,60 x 10-3 mmol As(III)/m2 d’hematites), pel que sembla que, malgrat 

que les hematites no tenen la mateixa procedència, ni la mida de partícula ni l’àrea 

superficial específica d’aquestes no afecta en gran mesura en la capacitat màxima 

d’adsorció. 

- Els fosfats competeixen en gran mesura en l’adsorció d’As(III) sobre l’hematites. 
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