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Resum 

El biogàs generat en les estacions depuradores d’aigües residuals és un combustible utilitzat 

per la generació d’energia degut a la elevada concentració de metà que té en la seva 

composició.  El problema del biogàs com a font d’energia es la presència de diferents elements 

traça com el sulfur d’hidrogen (H2S) o el siloxans.  

El terme siloxà és refereix a un subgrup de les silicones que conté enllaços Si-O amb radicals 

orgànics units a l’àtom de silici que poden ser metil, etil o altres grups funcionals. Actualment 

s’utilitzen en diferents aplicacions tant industrials com a domestiques. 

Durant la transformació del biogàs en energia, els siloxans es transformen en uns sòlids 

microcristal·lins abrasius (silicats d’òxid) disminuint el temps de vida de la maquinaria i 

afectant al procés de combustió.  

L’eliminació d’aquests siloxans es pot dur a terme realitzant diferents mètodes però hi ha un 

que és molt eficient i  relativament econòmic que és l’adsorció en carbonis activitats. Malgrat 

que aquesta técnica és bastant utilitzada per la millora del biogàs se sap poc sobre els 

mecanismes implicats en l'eliminació d'aquests elements traça. 

Per tant, l'objectiu d'aquest treball consisteix en establir els mecanismes d'adsorció dels 

siloxans en el carbó per tal de millorar el rendiment de les tecnologies d'adsorció. 

Es varen seleccionar dos carbons comercials disponibles i és va avaluar la seva capacitat 

d’adsorció en sistemes en dinàmic i en estàtic on va ser necessari desenvolupar una 

metodologia en estàtic. 

Utilitzant un sistema amb biogàs artificial és va realitzar un anàlisis en multicomponent i en 

dinàmic per comprovar com es comportarien aquests carbons en una aplicació real. Amb 

aquests resultats és va poder determinar quin compost presenta més afinitat per els carbons i 

poder esbrinar com es du a terme aquesta adsorció. 

Basat en els resultats experimentals s’observa com un dels carbons comercials presenta una 

elevada afinitat pels siloxans tant en els estudis en estàtic com en dinàmic, es creu que aquest 

comportament està basat en la diferencia de superfície activa entre aquests dos carbons i per 

l’espai interior disponible en el carbó que presenta una elevada adsorció.  
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Resumen 

El biogás generado en las estaciones depuradoras de aguas residuales es un combustible 

utilizado para la generación de energía debido a la elevada concentración de metano que tiene 

en su composición. El problema del biogás como fuente de energía es la presencia de 

diferentes elementos traza como el sulfuro de hidrogeno (H2S) o los siloxanos. 

El termino siloxanos se refiere a un subgrupo de las siliconas que contiene enlaces Si-O con 

radicales orgánicos unidos a el átomo de silicio que pueden ser metilo, etilo u otros grupos 

funcionales. Actualmente se utilizan en diferentes aplicaciones tanto industriales como 

domésticas. 

Durante la transformación del biogás en energía, los siloxanos se transforman en unos sólidos 

microcristalinos abrasivos (silicatos de óxido) que disminuye el tiempo de vida de la máquina y 

afecta al proceso de combustión. 

La eliminación de estos siloxanos se puede llevar a cabo utilizando diferentes métodos pero 

hay un método que es muy eficiente y relativamente económico que es la adsorción en 

carbonos activados. Aunque esta técnica se utilita bastante para la mejora del biogás poco se 

sabe sobre los mecanismos implicados en la eliminación de estos elementos traza. 

El objetivo de este trabajo consiste en establecer los mecanismos de adsorción de los siloxanos 

en el carbono para poder mejorar el rendimiento de las tecnologías de adsorción. 

Se seleccionaron dos carbonos comerciales disponibles y se evaluó su capacidad de adsorción 

en sistemas en dinámico y en estático donde fue necesario desarrollar una metodología en 

estático.  

Utilizando un sistema con biogás artificial se puede realizar un análisis en multicomponent i en 

dinámico para poder comprobar cómo se comportarían estos carbonos  en una aplicación real. 

Con estos resultados se pudo determinar que compuesto presentaba más afinidad por los 

carbonos y se pudo descubrir cómo se realizaba esta adsorción. 

Basad en los resultados experimentales se observa como uno de los carbonos comerciales 

presenta una elevada afinidad por los siloxanos tanto en los estudios en estático como en 

dinámico, se cree que este comportamiento es debido a la diferencia de superficie activa entre 

estos dos carbonos y por el elevado espacio interior disponible en el carbono que presenta una 

elevada adsorción.  
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Summary 

The biogas generated in the wastewater treatment plants is a fuel used for power generation 

due to his high concentration of methane in its composition. The problem of biogas as an 

energy source is the presence of different trace elements such as hydrogen sulphide (H2S) or 

siloxane. 

The term siloxane refers to a subgroup of silicones containing Si-O bonds with organic radicals 

attached to the atom of silicon, this organics radicals can be formed by methyl, ethyl or other 

functional groups. Siloxanes are widely used in several industrial and household applications.  

During the transformation of biogas energy, the siloxane are transformed into a solid abrasive 

microcrystalline silica (silicate oxide) reducing the lifetime of the machine and affecting the 

combustion process. 

The elimination of this siloxane can be performed using different methods but there is one 

that is very efficient and it is relatively inexpensive which the adsorption on active carbon is. 

Although this technique is quite used to improve the biogas little is known about the 

mechanisms involved in the removal of these trace elements. 

Thus, the aim of this dissertation is to establish the siloxane adsorption mechanisms in order 

to enhance yield of the sequential adsorption technologies for siloxane. 

Two commercial carbons were selected and their ability to adsorption systems in dynamic and 

static was assessed where it was necessary to develop a static methodology. 

Using a system with artificial biogas a multicomponent and a dynamic analysis is conducted to 

known the behaviour in a real application. These results could determine which compound has 

more affinity for the carbons and to find out how the adsorption is done. 

Based on the experimental results it can be seen as one of the carbons has a high affinity for 

both siloxane studies in static and in dynamic, it is believed that this behaviour is based on the 

difference between these two surface active coals and the available space of the carbon which 

had the best adsorption.  
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1. Introducció  

En les estacions depuradores d’aigües residuals (EDARs), el biogàs és un combustible generat 

per la descomposició biològica en condicions anaeròbiques dels fangs. Aquests fangs provenen 

de les etapes de decantació primària (matèria particulada continguda en l’aigua residual) i 

secundària (biomassa generada durant la degradació de la matèria orgànica en el procés 

biològic) [1].  

El biogàs que es genera en les EDARs  es troba format principalment per CO2 i CH4  tal i com es 

pot observar en la Figura 1.  Els elements que es troben a baixes concentracions són 

principalment aigua, sulfur d’hidrogen  (aproximadament 20 ppm v/v) i siloxans (0-140 

mg/m3)[2]. 

   

Figura  1 Composició típica (% en volum) del biogàs obtingut de la digestió anaeròbica dels fangs en  EDARs una 

depuradora 

Degut a que el biogàs té una elevada concentració de metà es sol utilitzar com a font de 

energia; a més convertint el metà en energia calorífica s’aconsegueix disminuir la concentració 

de CO2 i CH4 que arriba a la atmosfera disminuint l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 

Aquest procés es du a terme majoritàriament mitjançant  motors de combustió, turbines i 

calderes. 

1.1. Problemàtica del biogàs  

Degut a la presència de les substancies interferents, el biogàs necessita una purificació prèvia 

abans de poder ser emprat com a font d’energia.  Normalment la purificació que es realitza és 

per eliminar principalment el sulfur d’hidrogen ja que aquest àcid  te efectes corrosius en els 

components metàl·lics del motor, i en disminueix per tant el seu temps de vida, alhora que 

incrementa les emissions d’òxids de sofre durant la combustió   
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Altres compostos que es troben presents a nivells traça de major incidència a l’aprofitament 

energètic del biogàs pertanyen a la família dels siloxans, donat que durant la transformació del 

biogàs en energia elèctrica/calorífica es converteixen en òxids de silici en forma de SiO2 o SiO3 

formant dipòsits en la superfície de combustió, principalment en els pistons i en els cilindres 

[3].  

La presència d’aquests cristalls abrasius causa una disminució del temps de vida dels equips i 

una disminució en la transferència de calor Es  recomana que la concentració de siloxans que 

arriben al motor no superi els 5 mg/m3 (concentració màxima per aconseguir que no es formin 

els sòlids) [2]. 

Els terme siloxans es refereix a un terme genèric dels compostos organometàl·lics, que 

presenten el grup funcional de R2SiOn on R pot ser un grup alquil o un hidrogen. Existeixen 

dues classes de siloxans els no volàtils (PDMS) i els volàtils (VMS o metilsiloxans volàtils), en el 

biogàs el més comú es trobar els VMS on la seva formulació inclou dos grups metils units a un 

àtom de silici amb una hibridació sp3 en forma cíclica (D) o lineal (L). Actualment els siloxans 

s’utilitzen en molts cosmètics, xampú, adhesius o tinta.  

En el biogàs, els siloxans més comuns són el hexametilciclotrisiloxà (D3), 

octametilcilcotetrasiloxà (D4), decametilciclopentasiloxà (D5), hexametildisiloxà (L2) i 

octametiltrisiloxà (L3) on el D4 i el D5 són els més abundants [5].  

Respecte a les seves característiques físiques cal destacar que la majoria són volàtils, hidrofòbs, 

elevada estabilitat tèrmica, baixa viscositat, solubles en molts solvents orgànics i amb una 

elevada afinitat pels sòlids en la seva forma gasosa [3].  

Si és produeix una etapa prèvia abans de la combustió i s’eliminen els siloxans del biogàs 

s’aconseguirà un increment del temps de vida de la maquinària i per tant un millor rendiment 

en el procés. Aplicar condicions mesofíliques entre 35-38°C en la etapa de la digestió 

anaeròbica disminueix la seva transferència a la fase gas, produint-se un biogàs que si ve 

presenta concentracions inferiors, sovint encara requereix de tractament addicional [4]. 

Es poden utilitzar diferents mètodes per reduir les concentracions de siloxans en el biogàs tals 

la refrigeració/condensació,  l’ús de membranes o l’adsorció. [3]. 

Per adsorció s'entén l'eliminació d'un o més components presents en una fase líquida o gas 

mitjançant un sòlid. La fase sòlida que adsorbeix és l’anomenat adsorbent i qualsevol 

substància que sigui adsorbida és l’adsorbat (Figura 2). 
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Figura 2 Esquema d’un procés d’adsorció 

Es poden utilitzar una gran varietat d’adsorbents però preferiblement haurien de tenir una 

forma granular, elevada resistència i un valor de superfície especifica gran. Alguns dels 

materials que compleixen aquestes característiques serien les zeolites, alúmina, gel de sílice o 

carbons  activats. D’aquests productes, el més emprat a escala industrial per l’eliminació de 

siloxans en biogàs són els carbons activats. 

 

1.2. Adsorció en carbons activats 

Els carbons activats es caracteritzen per posseir elevades àrees superficials (500-1800 m2 /g), 

associada majoritàriament  a la presència de porus de diàmetre inferior a 2 nm (microporus). 

Aquest elevat grau de desenvolupament de la seva estructura porosa juntament amb el seu 

caràcter hidrofòbic, elevada duresa per mantenir la integritat física i la seva elevada densitat 

fan que sigui l’adsorbent més emprat a escala industrial per a l’eliminació de siloxans del 

biogàs [4-6]. 

 Els carbons activats s’obtenen a partir de diferents matèries primes com exemple la fusta, el 

lignit o la clova de coco  realitzant una de les següents activacions: 

- Química: aquesta activació es produeix escalfant (200-650°C) en una atmosfera inert 

una mescla del el material de partida amb un agent activant. Aquest agent activant 

normalment es H3PO4, ZnCl2, H2SO4, sulfurs o tiocianats de potassi, hidròxid de metalls 

alcalins, entre d’altres.  

- Física: format per dues una etapes. 

 Primera etapa: és produeix una carbonització i s’obté un carbó amb un 

percentatge concret de carbó fix format per una estructura porosa inicial.  

 Segona etapa: activació a elevades temperatures (800-1100°C) en presència de 

un oxidant com agent activant (per exemple CO2 i aigua) formant nous porus o 

una estructura microporosa.  
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1.3. Isotermes d’adsorció 

Una vegada es posa en contacte l’adsorbent amb la fase fluida que conté l’adsorbat, la 

transferència de solut cap a la fase sòlida continua fins que s’assoleix l’equilibri entre les 

concentracions d’adsorbat a les dues fases. 

L’equilibri representa doncs el final del procés i reflecteix per tant l’afinitat o capacitat de 

l’adsorbent per un solut determinat. Per un sistema adsorbent - adsorbat donat, la capacitat 

dependrà fonamentalment de la concentració de les dues espècies , de la temperatura i la 

pressió.  

A la pràctica, la capacitat d'adsorció es presenta normalment a una temperatura donada a 

pressió constant mitjançant gràfics anomenats isotermes d’adsorció.  

La isoterma d'adsorció representa la relació d'equilibri que s'estableix entre la concentració de 

l'adsorbat en la fase fluida i la concentració en les partícules d'adsorbent a una temperatura 

donada (McCabe et al., 1991).  

Aquestes isotermes representen els  valors de adsorció (mg d’adsorbat eliminat per gram de 

material adsorbent) a una temperatura constant i descriu l’equilibri entre la concentració 

d’adsorbat en la fase gas i la assolida en la fase sòlida, també determinen la capacitat 

d’adsorció màxima i ens proporciona informació sobre el tipus d’adsorció que s’està duent a 

terme segons el tipus de model matemàtic que sigui més eficient. 

Aquesta isoterma pot correspondre als diferents models matemàtics que es troben en la taula 

1 on K es la constant de cada cas, C la concentració i x/M la quantitat de solut adsorbit per 

gram de adsorbent :  

Taula 1 Models matemàtics d’adsorció 

Model Equació Regressió lineal 

Lineal 

 

 
      

 

 

 
      

 

Freundlich 

 

 
       

 

    
 

 
             

 

Langmuir 
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2. Objectives 

The aim of this work is to assess the removal of siloxanes in commercial activated carbons of 

different type. Taking octamethylciclotetrasiloxane (D4) as a model compound, the objectives 

of this study are the following:  

- To develop a reliable experimental methodology for the analysis of D4 adsorption 

under static (equilibrium) conditions. 

- To find which mathematical model fits better the isotherm adsorption equilibrium 

data.  

- To assess the behavior of two commercial carbons in a dynamic system (fixed bed 

adsorption)  

- To compare  the adsorption capacities achieved under the two experimental 

approaches adopted (equilibrium vs dynamic)  

- To determine the fixed bed adsorption efficiencies of the commercial activated 

carbons for D4 in the presence of other compounds found in biogases.  
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3. Materials i metodologia 

3.1. Materials 

3.1.1. Adsorbents 

Els adsorbents que es varen utilitzar son dos carbons comercials el Nuchar (Medwasvaco) i 

l’Airpel (Desotec).  A la Taula 2 s’especifiquen les principals propietats d’aquests materials.  

Taula 2 Característiques dels carbons activats comercials emprats en aquest estudi 

Carbó Procedència Origen Activació SBET 
1 (m2/g) Vt 

2(cm3/g) 

Airpel MeadWestvaco  Antracita Vapor 933 0.46 

Nuchar Desotec Fusta H3PO4 2142 1.51 
1
 SBET : Superfície específica determinada mitjançant adsorció de N2 ; 

2
 Vt

 
:Volum total de porus  

 

Es va dur a terme una selecció de mida de partícula concret concretament de 212-425 nm, 

aquesta mida s’aconseguia triturant el carbó manualment i desprès seleccionat la mida de 

partícula desitjada utilitzat un tamís Filtra FTL-0150. 

3.1.2. Reactius emprat 

Els reactius que s’utilitzaran en aquest anàlisis presenten unes propietats especifiques tal i com 

es poden observar en la taula 3, la majoria dels valors s’han extret de l’ampolla comercial de 

Sigma-Aldrich de cada compost i els altres valors del Handbook [7]. 

 
Taula 3 Característiques dels reactius emprats 

Característiques D4
1
 D5

2 
L2

3
 Toluè Limonè 

CAS 556-67-2 541-02-6 107-46-0 108-88-3 5989-27-5 

Estructura 

 
 

  
 

Formula 

molecular 
C8H24O4Si4 C10H30O5Si5 C6H18OSi2 C6H5CH3 C10H16 

Pes molecular 296.61 370.7 162.37 92.13 136.23 

Puresa 98% 97% 98.5% 99.8 % 97 % 

Densitat (g/mL) 0.95 0.96 0.76 0.86 0.84 

Punt d’ebullició 

(°C) 
175.8 210 99 110.63 178 

Punt de fusió 

(°C) 
17.5 -38 -66 -94.95 -74 

1
D4: octametilcilcotetrasiloxà; 

2
 D5 : decametilciclopentasiloxà; 

3
L2 :hexametildisiloxà 
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3.2. Metodologia 

Per establir la metodologia que s’utilitzarà en aquest anàlisis es van tenir en compte aspectes 

com l’optimització de l’ús de matèria prima (disminuint el pes de carbó quan es pogués), 

desenvolupament d’un sistema eficient quan fos necessari i assegurar que els resultats que es 

proporcionen siguin verídics.  

3.2.1. Adsorció en estàtic 

Per poder estudiar el comportament de l’adsorció en estàtic cal poder establir una 

metodologia per trobar les isotermes d’adsorció. Per poder fer aquestes isotermes es 

necessari trobar com varia la concentració de un siloxà no adsorbit (gas) conforme es va 

augmentant la concentració de siloxà (líquid) afegit amb el mateix pes d’adsorbent. 

El siloxà escollit per realitzar aquest anàlisis es el D4 ja que es un siloxà bastant estable i   

habitualment es troba present en el biogàs de una depuradora amb una concentració elevada. 

Un altre forma de saber si aquest siloxà és adequat per realitzar aquest anàlisis es calcular la 

pressió de vapor per comprovar si el compost té facilitat per passar a estat gasos , també es va 

calcular la concentració màxima en fase gas per no arribar a la saturació quan s’afegeixi el D4 

El valor de la massa de carbó comercial que s’afegia variava segons el carbó que s’estigués 

analitzant, en el cas de l’Airpel s’afegia 0.1 g i en el cas del Nuchar 0.05 g utilitzant una balança 

amb resolució analítica de la marca comercial Bel Engineering 

La diferencia en els pesos de carbons es degut a que teòricament el Nuchar adsorbeix molt 

més degut a la seva superfície activa (taula 2) i als porus que no pas l’Airpel. Si es disminueixi a 

la meitat el pes de carbó teòricament serà necessari la meitat de siloxà per arribar a la 

saturació i així no es gastarà tant de reactius ni de producte (aconseguint un anàlisis sostenible 

amb el medi ambient)  

Existeixen dues formes de dur a terme l’anàlisi per determinar les corbes d’adsorció en estàtic:  

- Adsorció amb una injecció manual:  En una ampolla de espai de cap (volum de 110 mL) 

se li afegeix un valor conegut de massa de carbó comercial i se li injecta de forma 

manual un volum de D4 en forma líquida.  

Les injeccions realitzant aquest mètode són relativament ràpides ja que s’injecta tot el 

siloxà a la vegada en estat líquid però és té que controlar que el siloxà arribi en estat 

gasos fins el carbó per aconseguir imitar les  condicions que succeeixen en les 

depuradores.  

- Adsorció amb una injecció automàtica: Un altre forma de dur a terme aquest anàlisis 

es realitzar el mateix procediment que la injecció manual però utilitzant una bomba de 

xeringa (PHD 2000 de la marca Harvard) per fer la injecció.  

Utilitzant aquest instrument és pot programar el volum i el cabal de dosificació de les 

xeringues per exemple es pot programar que en una hora s’injectin 20 µL a un cabal de 

4 µL/hora. 

Un cop s’hagi determinat quina es la metodologia d’injecció més adequada es podrà dur a 

terme l’anàlisi del siloxà en forma gas que no ha quedat retingut en el carbó.  
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Aquest anàlisis es duia a terme en el GC-FID (Cromatògraf de gas Varian CP-3800 acoblat a un a 

un detector fotomètric de flama) i és va utilitzar una columna capil·lar FactorFour CP8860 de 

Varian amb una injecció manual de 250 µL. La duració de l’anàlisi durava quatre minuts per 

cada replicat amb una temperatura de inici de 90°C fins a 250 °C amb una rampa de 40 °C /min 

per minuts.  

Un cop analitzada cada mostra amb els tres replicats s’obtenia un gràfic on es distingien 

diferents pics, per descobrir el temps en el qual apareix el pic del D4 es va realitzar una prova 

qualitativa només amb D4.  

Els valors d’àrea obtinguts es relacionaven amb la concentració de siloxà mitjançant l’ús d’un 

recta patró per obtenir la concentració del gas no adsorbit. Aquesta recta patró és va obtenir 

analitzant diferents replicats de una bombona de gas de D4 amb una qualitat analítica de 100 

ppm.  

La quantitat de solut adsorbit per gram de adsorbent (x/M en mg D4/g carbó activat) es calcula 

seguint la equació (1):   

 

 
 

             

 
 (1) 

 

On Vo és el volum de D4 injectat (µL) , d la densitat del D4 amb un valor de 0.95 g/mL (valor 

extret de la taula 3), Cf la concentració mesurada amb el CG-FID (mg/m3), V el volum de la 

ampolla de espai de cap (110 mL) i m el pes de carbó (g). 

Amb els resultats que s’obtinguin del gràfic de x/M respecte la concentració es determinarà 

quin model de la taula 1 es el mes adequat. Amb aquests valors es podrà saber teòricament 

quina injecció es la més adequada per aquest anàlisis, el temps de retenció del D4, el tipus 

d’adsorció té cada carbó i saber quin model es més adequat. 

3.2.2. Adsorció en dinàmic 

3.2.2.1. Anàlisis amb una component 

Amb l’objectiu de poder comparar si el D4 és comporta de la mateixa manera utilitzant una 

configuració en estàtic i en dinàmic és va utilitzar una metodologia desenvolupada pel grup de 

recerca on he realitzat el treball final de grau.  

El muntatge que es va utilitzar per realitzar aquest anàlisis es el que es pot observar en la 

figura 3 on el quadrat representa un controladors de flux màssic de Alicat Scientific 500SCCM-

D, la columna és de llit fix amb un diàmetre intern de 7 mm on se li afegeixen 250 mg del carbó 

activitat i el GC-FID és el cromatògraf de gas Varian CP-3800 acoblat a un a un detector 

fotomètric de flama amb una columna capil·lar FactorFour CP8860 de Varian. 
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Figura 3 Esquema del dispositiu experimental emprat per l’adsorció en dinàmic en experiments amb un únic 

adsorbat 

En aquest sistema es pot observar com un gas transportador (N2) passa per un flascó rentador 

de gasos que conté el D4 líquid,  produint un transport del compost gas fins el controlador de 

flux màssic. Finalment el siloxà era transportat a la columna amb una concentració inicial de 

7500 mg/m3 i finalment arribava al GC-FID. Les determinacions d’aquest anàlisis van seguir la 

rampa de temperatures que és pot observar en la figura 4. 

 

Figura 4 Rampa de temperatures de l’anàlisi realitzat per el GC/FID en dinàmic 

Per cada anàlisis de 6 minuts obtindrem uns valors d’àrea del D4 a un temps de retenció  de 

3.2 minuts. Amb les dades obtingudes del controlador màssic, el pes del carbó de la columna i 

els diferents valors de concentració respecte el temps es possible realitzar el càlcul de x/M (mg 

de siloxà/ grams de carbó), aquest valor és calcula amb la equació 2. 

 

 
 

 

 
               

  

 

  (2) 

 

On Q es el flux de entrada (m3/s), m la massa de carbó (g), (mg/mmol), ts es el temps de 

extenuació (s) i  c la concentració (mg/m3). Si es volgués realitzar la isoterma d’adsorció nomes 

caldria realitzar un gràfic que relacionés Cn / Co respecte m. 

En aquesta isoterma s’observaria com el valor de C/Co al principi seria zero ja que el carbó 

adsorbiria tot el gas fins que arribes al punt de saturació produint un augment progressiu de la 

concentració (punt de ruptura) fins arribar a la concentració d’entrada, es a dir que el carbó no 

està adsorbint res.  
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Aquest comportament es troba representat en la figura 5. 

 

Figura 5 Corba de ruptura d’un adsorbent en dinàmic amb una configuració de llit fix 

 

3.2.2.2. Anàlisis amb més d’una component 

Per aconseguir analitzar com es comportaran els carbons en una depuradora cal imitar el 

biogàs a escala de laboratori utilitzant una metodologia en multicomponent. Aquest sistema es 

va crear utilitzant la metodologia en dinàmic amb una sola component  però en aquest cas 

l’entrada de la columna es troba formada per una mescla gasosa formada per L2, toluè, D4, 

limonè i D5. 

La metodologia utilitzada per dur a terme aquest anàlisis es el de la figura que es troba 

representat en la figura 6 on la simbologia i la instrumentació utilitzada és mateixa que la de la 

figura 3 ( aquesta metodologia també ha estat desenvolupada per el grup de recerca on he 

realitzat el treball final de grau). 

 

Figura 6 Esquema del dispositiu experimental emprat per l’adsorció en dinàmic en experiments amb un més 

d’un adsorbat 
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En aquest sistema es pot observar com un gas transportador (N2) passa per un impigner que 

conté un siloxà (L2, D4 o D5), toluè o limonè en estat gasos (aquest gas s’aconsegueix de la 

mateixa manera que en el cas de una sola component en dinàmic) produint un transport del 

compost gas fins el controlador de flux màssic. 

Aquest controlador assegura que el flux màssic d’entrada de cada compost sigui el de la taula 4 

permetent imitar les concentracions del biogàs i poder controlar la concentració d’entrada de 

cada compost. 

Taula 4 Volum màssic de cada compost per l’adsorció multicomponent en continu 

Compost Volum màssic d’entrada (mL/min) 

L2 3.5 

D4 35 

D5 180 

Toluè 12 

Limonè 15 

 

Els fluxos de gas de cada compost arriben a un tub de tefló on amb diferents unions 

s’aconsegueix que tots els compostos acabin en el mateix flux de gas formant un biogàs 

artificial.  

Aquest biogàs es controlava amb un controlador de flux màssic on aquest instrument regulava 

el flux de entrada, seguidament el biogàs entrava a la columna amb el carbó i finalment 

arribava al GC-FID on s’implementava l’anàlisi que presenta la rampa de temperatures de la 

figura 4. 

En aquest cas el gràfic obtingut presenta més de un pic, aquests pics es poden determinar 

realitzant una determinació qualitativa dels pics obtenint els valors que es poden observar en 

la taula 5. 

Taula 5 Temps de retenció dels compostos analitzats en un anàlisis en multicomponent 

Compost Temps de retenció (minuts) 

L2 2.3 

Toluè 2.75 

D4 3.2 

Limonè 3.6 

D5 3.9 

 

Els resultats obtinguts es calcularien de la mateixa manera que en el cas de una component 

(equació 7) però repetint aquest càlcul per cada compost.  

A diferencia d’un anàlisis amb una sola component en aquest cas s’observa una competència 

d’adsorció, dit amb altres paraules alguns compostos tenen més preferència per ser adsorbits 

que no pas els altres en les mateixes condicions. Aquest comportament causarà que alguns 

compostos es comportin com la figura 5 i altres que actuïn seguint la forma de la figura 7. 
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Figura 7 Corba de ruptura d’un adsorbent de llit fix amb adsorció i desplaçament 

En aquesta figura 7 es pot observar com aproximadament al minut 90 es produeix un pic que 

sobrepassa la relació C/Co, aquest comportament està explicat pel fet de que aquest compost 

està produint una desorció del carbó on les molècules que havien aconseguit ser adsorbides 

pel carbó s’estan desplaçant per altres compostos i per tant la concentració analitzada és mes 

gran que la concentració inicial. 
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4. Resultats 

4.1. Adsorció en estàtic 

Per calcular la pressió de vapor (PP) del D4 es va utilitzar l’equació d’Antoine (3).  

        
 

 
              (3) 

On P es la pressió de vapor en pascals, T la temperatura en graus kelvin i A, B, C, D i E els 

coeficients de l’equació de Antoine. Substituint els valors corresponents s’obtindrien les 

equacions (4) i (5): 

            
       

      
                                     (4) 

 

                             

 

(5) 

 

També es va calcular la concentració màxima en fase gas (Cmax) per no arribar a la saturació 

quan s’afegeixi el D4. Aquest valor es calcula utilitzant la pressió de vapor (obtinguda en 

l’equació 5) i l’equació  (6): 

     
  

  
 (6) 

On la concentració màxima s’expressa en ppm (v/v), PP es la pressió parcial extreta de 

l’equació d’Antoine (3),  PT la pressió total es a dir la atmosfèrica. Substituint els valors 

corresponents s’obtindria l’equació (7). 

     
      

      
                    (7) 

 

Amb aquests valors ja es va poder iniciar l’anàlisi on és varen començar a realitzar els anàlisis 

d’adsorció amb la injecció en manual però es va observar que aconseguir que el siloxà arribes 

en forma gasosa al carbó era bastant complicat. Per aconseguir que el siloxà en forma líquida 

no toqués el carbó calia afegir el siloxà per les parets i es va comprovar que els resultats 

obtinguts no eren reproduïbles (dos anàlisis amb el mateix volum de siloxà i el mateix pes de 

carbó no donaven el mateix valor).   

Una possible raó d’aquests resultats incorrectes que era necessari afegir bastant volum de 

siloxà perquè el carbó es satures i es pogués començar a mesurar el volum de siloxà en forma 

gas no adsorbit, es a dir que el carbó encara estava adsorbint quan es va dur a terme l’anàlisi 

implicant un resultat incorrecte. 

Els altres inconvenients de tenir que realitzar aquestes adicions de forma manual era el temps 

d’anàlisis que augmentava considerablement ja que es tenia que esperar a s’evaporés el siloxà, 

possibles errors de punxada i de la possibilitat de que el siloxà arribes fins el carbó en forma 

líquida. 
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Per tant es va decidir realitzar la injecció automàtica per comprovar si els resultats milloraven. 

Els resultats milloraven bastant, es podia afegir un gran volum de D4 ja que es pot programar 

una injecció molt lenta donant temps a que el siloxà s’evaporés, s’evitaven errors personals i 

s’aconseguien anàlisis més repetitius. 

Respecte a l’anàlisi per trobar el pic corresponent al D4 és  va trobar al voltant de 2.4 minuts 

amb uns valors de àrea de pic suficientment elevats perquè no els afectes els problemes de 

soroll de l’instrument (va ser necessari baixar l’split de l’instrument a 2 mL/min perquè donés 

uns resultats més significatius). 

Els resultats obtinguts dels diferents carbons inclouen en el cas del Nuchar una sèrie de 16 

punts diferents amb un volum injectat que augmenta progressivament de 30 a 80 µL de D4  

amb un pes de carbó de 0.05 g mentres que en el cas de l’Airpel es van obtenir 10 punts on la 

sèrie inclou de 5-40 µL de D4 amb un pes de carbó de 0.1 g.  

Alguns punts que no esta inclosos en la sèrie es van tenir que anular per l’error de desviació 

que implicava en la recta final. Segurament aquests errors es troben causats perquè no es va 

deixar el suficient temps entre la preparació de mostra i l’anàlisi i per tant l’adsorció encara no 

havia arribat a un estat d’equilibri, per tal de evitar aquests errors es va decidir realització una 

injecció més lenta.  

Els resultats que es van obtenir varen ser els que s’observen en la figura 8 i 9 pels carbons 

activats Airpel i Nuchar respectivament 

 

 

 

Figura 8 Isotermes d’adsorció en estàtic per l’Airpel 
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Figura 9 Isotermes d’adsorció en estàtic pel Nuchar 

Taula 6 Rectes de regressió de les isotermes de adsorció del Nuchar i l’Airpel 

Isoterma 
Carbó 

Airpel Nuchar 
Lineal  

 

 
      K 0.0115 0.1856 

r 0.7236 0.7143 
Langmuir  
 

 
 

       

      
 

K 0.0275 0.0151 
nm 322.58 1428.57 
r 0.9121 0.9787 

Freundlich  
 

 
       K 108.26 276.04 

n 0.1151 0.2047 
r 0.6992 0.7727 

 

Tal i com es pot observar en la taula 6  les millors rectes de regressió per cada carbó són el 

model de Langmuir o adsorció en una sola capa. El fet de que es compleixi aquest model  

implica: 

 Adsorció localitzada es a dir només en les zones actives. 

 Una superfície homogènia formant una monocapa assumint que en cada lloc 

d’adsorció nomes es pot adherir una molècula d’adsorbat. 

 L’energia d’adsorció es la mateixa per tots els llocs d’adsorció per tant cada unió 

adsorbat – adsorbent succeeix pel mateix mecanisme. 

 No existeixen interaccions entre les molècules adsorbides. 
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4.2. Adsorció en dinàmic 

4.2.1. Anàlisis amb un component  

Es va utilitzar la metodologia explicada en l’apartat 3.2.2.1 en els dos carbons comercials 

mencionats anteriorment, dos exemples dels resultats que és varen obtenir seguien la figura 5. 

Amb aquest gràfic i l’equació 7 és va poder obtenir el valor de x/M per el Nuchar i l’Airpel en 

un sistema en dinàmic on el Nuchar donava un valor de 1095 mg/g i l’Airpel de 312 mg/g. 

Perquè es pugui veure la diferencia de forma gràfica en la figura 10 es poden veure els 

resultats dels dos carbons quan es du a terme aquesta prova. 

 

Figura 10 Anàlisis amb dinàmic amb una component (D4) 

En aquesta figura es pot observar com el Nuchar té molta més capacitat d’adsorció  

comparant-lo amb l’Airpel. Aquesta diferència tant elevada pot ser causada per la superfície 

d’activació on si s’observa la taula 1 es pot comprovar com la superfície activa del Nuchar es 

molt més elevada (2142 cm2/g) respecte el valor de superfície activa de l’Airpel (933 cm2/g).  

Si es comparen aquests valors amb els que s’obtenen substituint la concentració d’entrada en 

les equacions de Langmuir de la taula 6 ( en l’anterior apartat em comprovat com aquest 

sistema era el més acurat amb l’adsorció que s’estava produint) s’obtenen 321.1 mg/g en el 

cas de l’Airpel i 1416.2 mg/g en el cas del Nuchar. 

Aquests valors en estàtic són superiors als valors obtinguts en el cas de l’anàlisi realitzat en 

dinàmic, per tant una adsorció en estàtic adsorbeix molt més en les mateixes condicions. 

Aquest resultat és bastant raonable ja que en una adsorció en estàtic el siloxà es troba molt 

més temps en contacte amb el carbó i per tant li és mes fàcil entrar en la part interna del carbó.  
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4.2.2. Anàlisi amb més d’un component 

Es varen realitzar diferents anàlisis utilitzant la metodologia explicada en el 3.2.2.2 i els 

resultats  que és varen obtenir van ser els següents s’obtenien gracies a les corbes de saturació 

en la figura 11 tenim un exemple de la corba de ruptura de l’Airpel. 

 

Figura 11 Corba de trencament de l’Airpel 

En aquesta corba observem el seguent ordre de trencament: toluè, L2, D4, D5 i limonè. En el 

cas de l’L2 s’observa que presenta un compost bastant inestable durant tot l’analisis i encara 

que es comprova que el flux de L2 es constant durant tot el procès en el resultat  gràfic no 

presenta la forma ideal.  

En aquesta figura 11 s’observa que l’unic compost que no es desadorbeix durant tot l’analisis 

es el limonè i per tant segurament sigui aquest compost el que presenti una elevada afinitat el 

carbó. 

Un exemple de l’adsorció obtinguda en el cas del Nuchar es el de la Figura 12.  

 

Figura 12 Corba de trencament del Nuchar 
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A diferència amb l’altre adsorbent (Airpel) en aquest cas i tal i com es pot observar en la figura 

12 es troba afavorida la adsorció prioritària del limonè respecte al D5. En aquest carbó l’L2 es 

també bastant inestable però no presenta unes desviacions tant grans com en el cas anterior. 

Segurament aquesta preferència per un compost sigui segons la superfície del carbó i la 

presencia de mesoporus (porus interns amb un diàmetre entre 2 mm – 50nm) , el carbó 

Nuchar té una elevada superfície i una cavitat interior molt més complexa si es compara amb 

l’Airpel. El fet de que els dos carbons sigui tant diferent es pot comprovar en la figura 13. 

 

Figura 13 Capacitat d’adsorció dels carbons comercials 

En aquesta figura s’observa com el Nuchar compleix els resultats teòrics i presenta una 

adsorció molt més elevada que si es compara amb l’Airpel. En el Nuchar també s’observa com 

l’adsorció dels siloxans està molt més afavorida i pel contrari l’Airpel adsorbeix més quantitat 

de limonè. 

Els altres anàlisis que es van realitzar amb diferents mostres van donar amb les mateixes 

condicions resultats bastant similars obtenint una repetibilitat bastant elevada. Els valors totals 

d’adsorció són el Nuchar de 1335±37.58 mg/g (valor obtingut el promig de l’adsorció total) i 

l’Airpel que dona 353.5±21.92 mg/g. 
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6. Conclusions 

The activated carbons are good materials to remove siloxane from biogas because they are 

inexpensive and easy handling materials. To evaluate the adsorption of a commercial carbon 

some analysis were carried out in dynamic and static. 

We were able to develop a reliable methodology for the analysis under static condictions and 

we found that two carbons follow the Langmuir model which implies that they have an 

adsorption of D4 located and that there are no interactions between the adsorbed molecules.  

It also has been determined that the static adsorption gives better results than dynamic 

analysis in a single component and that this result was because the static analysis has more 

contact time than the dynamic analysis. 

Analyzing the results we also concluded that the Nuchar has more adsorption than the Airpel 

and probably this is due to the presence of a high active surface and the presence of 

mesoporus.  

This work also found that the carbons have enough affinity to remove especially siloxane D5 

whern the analysis was conducted with other compounds. In future studies maybe it would be 

a good idea to try to modify these carbons and improve the adsorption of other siloxanes. 
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