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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 

s'esmenti la durada de l'acció 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 

Aquest projecte descriu la síntesi i aplicació de nous tipus de membranes compòsit basades en xarxes 
metal•loorgàniques   (MOFs).  Aquestes es van seleccionar tenint en compte les seves propietats estructurals per tal de 
discriminar les espècies a separar en funció de la seva mida molecular. Les membranes obtingudes s'han aplicat 
satisfactòriament tant en separacions líquides, concretament en nanofiltració resistent a dissolvents (SRNF), i en 
separació de parells de gasos com CO2/CH4, CO2/N2 i  H2/CO2. Els resultats obtinguts  posen de manifest l'obtenció de 
membranes sense defectes i amb rendiments prometedors, en la majoria dels casos, amb permeabilitats i selectivitats 
superiors a membranes purament polimèriques. Tanmateix s'ha desenvolupat un nou equipament d'alt rendiment (HT)  
per a separacions de gasos que inclou un mòdul que permet realitzar 16 experiments simultàniament. Els resultats 
obtinguts amb el nou equip són comparables amb els obtinguts amb mòduls convencionals, i alhora presenten una millor 
reproduïbilitat. Finalment, s'ha establert un nou mètode per a obtenir membranes per a SRNF, que han estat aplicades 
en processos de separació de catalitzadors homogenis en dissolvents polars apròtics i s'han caracteritzat emprant la 
tècnica d'espectroscòpia d'annihilació de positrons, que ha permès establir per primer cop una relació entre les propietats 
estructurals de les membranes a nivell molecular i el seu rendiment en les aplicacions anteriors. 



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 

This project describes the synthesis and application of new type of mixed matrix membranes mostly based on metal 
organic frameworks (MOFs). The MOF selection was carried out considering their structural features to achieve the 
separation of the molecules as a function of their size. The obtained membranes have been successfully applied in liquid 
separations, in particular Solvent Resistant Nanofiltration (SRNF), and also in gas separations of the following gas pairs: 
CO2/CH4, CO2/N2 and H2/CO2. The obtained results in both cases confirm the preparation of defect-free membranes 
with promising performances, in most of the cases, superior permeabilities and selectivities than pure polymeric 
membranes.  Moreover, a new High Throughput (HT) set-up for gas separations has been developed, including a 
membrane module that allows 16 simultaneous experiments. Results are in agreement with the obtained with 
conventional single cells and also present a better reproducibility. Finally a new cross-linking method to obtain SRNF 
membranes has been established. These SRNF membranes have been applied to separate homogeneous catalysts in 
polar aprotic solvents and have been characterized with positron Annihilation Spectroscopy, which has permitted for first 
time to link the structural properties of the membranes at the molecular level with their performance in the latter 
applications. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
La nanofiltració (NF) és una tècnica de separació entre l‟òsmosi inversa i l‟ultrafiltració, que 
opera amb pressions entre 10 i 40 bars i reté de soluts de pes molecular entre 200 i1000 Da 
(molecular weight cut-offs MWCO). L‟interès pel seu ús en dissolvents no aquosos (solvent 
resistant nanofiltration SRNF) ha augmentat darrerament a conseqüència d‟importants impulsos 
socio-econòmics ja que constitueix una alternativa sostenible per a processos amb alts 
requeriments energètics (destil·lacions), que comporten un consum de dissolvents o generen 
un volum considerable de residus (extraccions, separacions cromatogràfiques). Es tracta d‟un 
camp multidisciplinari amb múltiples aplicacions: indústria farmacèutica, alimentària, síntesi 
química i petroquímica entre d‟altres. En concret, la separació de catalitzadors homogenis de 
mescles de reacció és d‟especial interès. Malgrat el seu alt potencial, la SRNF pràcticament no 
s‟ha implementat a escala industrial (tret d‟una planta d‟ExxonMobil, USA) ja que a banda de 
l‟estabilitat tèrmica i mecànica de la membrana es requereix una estabilitat química front a 
dissolvents. Per tant, actualment només hi ha poques membranes comercials disponibles per 
SRNF amb estabilitat limitada i costos relativament elevats. 
 
Un altre camp d‟interès i amb àmplia demanada de mercat és la separació de gasos basada 
en membranes. Aquesta ofereix avantatges respecte d‟altres tècniques (adsorció, absorció o 
destil·lació criogènica) a conseqüència del baix requeriment energètic i la possibilitat d‟emprar 
unitats de construccions modulars i compactes amb mínims costos de manteniment i fàcil ús. 



 

 

Tot i així, les membranes comercials actualment disponibles per a separacions de gasos no 
presenten rendiments prou competitius per a susbtituir els processos anteriors. Per tant, és 
necessari desenvolupar nous materials i membranes que permetin assolir rendiments 
(selectivitat per a separar diferents parells de gasos i permeabilitat) tan alts com sigui possible. 
Les membranes basades en materials inorgànics presenten elevades selectivitats en la 
separació de gasos però són relativament cares i és extremadament difícil obtenir membranes 
sense defectes. Els materials polimèrics són en general més econòmics i fàcils de processar, 
però el seu rendiment disminueix al llarg de l‟ús a conseqüència d‟envelliment i l‟adsorció de 
compostos originant una reordenació de les cadenes polimèriques que es tradueix en una 
pèrdua de la selectivitat de la membrana (plasticització). Una possible alternativa són les 
membranes compòsit (Mixed matrix membranes, MMMs) que consisteixen en partícules 
disperses en una matriu polimèrica, i combinen les propietats separatives de les 
micropartícules amb la fàcil processabilitat i el preu baix dels polímers. Aquest tipus de 
membranes permeten assolir millors selectivitats i permeabilitats que les purament 
inorgàniques o orgàniques. Addicionalment, s‟ha demostrat que les membranes compòsit 
presenten major estabilitat mecànica a conseqüència del reforçament de l‟estructura de la 
membrana per part de les partícules. [1] 
 
Les xarxes metal·loorgàniques, en anglès Metal Organic Frameworks (MOFs), són estructures 
cristal·lines microporoses basades en ions metàl·lics coordinats per lligands orgànics. 
Presenten una varietat de geometries de coordinació en funció del metall, i permeten la 
formació de porus “a mida”, oferint perspectives per a múltiples aplicacions. Malgrat ser uns 
nous materials amb excel·lents propietats com a adsorbent de gasos, els MOFs pràcticament 
no s‟han aplicat en tecnologia de membranes per a aquesta finalitat. Els pocs treballs realitzats 
abans de l‟inici d‟aquest projecte van conduir a la obtenció de membranes que presentaren 
defectes i foren inviables per a posteriors aplicacions. [2] 
 

2. OBJECTIUS I NOVETAT DEL PROJECTE 
 
Els objectius del projecte de recerca són: 
  

 Disseny i l‟optimització de membranes compòsit incorporant MOFs per a la seva 
aplicació en  SRNF i separació de mescles de gasos  

 Desenvolupament d‟un equip d‟alt rendiment (Hight Throughput, HT) per a 
separacions de gasos  mitjançant membranes. 

 
La novetat del projecte és la incorporació per primer cop de MOFs en membranes compòsit per 
a ser emprades en SRNF. Malgrat l‟experiència prèvia del grup en retenció de catalitzadors 
homogenis amb membranes de nanofiltració fins al moment no s‟havien desenvolupat 
membranes estables en dissolvents apròtics per a aquestes aplicacions. 
 
Alhora les membranes compòsit amb elevada selectivitat i permeabilitat que incorporin MOFs 
són una nova alternativa les membranes actuals per a separacions de gasos.  
 
Al COK s‟han dissenyat equips HT en el camp de la tecnologia de membranes per a 
separacions de líquids [3] que permeten adquirir de manera ràpida i eficaç gran nombre de 
dades i resultats, extremadament útils per a optimitzar temps i consum de materials. El disseny 
i la construcció d‟un equip HT per a separacions de gasos és un nou repte, i implicaria una 
reducció significant de temps d‟anàlisi, així com una minimització de la quantitat de materials 
necessaris per a la síntesi de membranes. 

 
 
 
 
 
 



 

 

3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

3.1. Síntesi dels MOFs 
La síntesi i caracterització dels MOFs es va descriure a l‟informe presentat al final del primer 
any de beca. El tereftalat d‟Al (MIL-47) es va sintetitzar a partir de VCl3, àcid tereftàlic i aigua 
destil·lada, en una relació molar de (1:0.25:100) mitjançant una reacció hidrotèrmica en una 
autoclau, i la posterior calcinació dels cristalls obtinguts en atmosfera d‟aire. [4] El 1,3,5- 
benzenetricarboxilat de coure (II) (CuBTC) es va preparar a partir de Cu(NO3)·2H2O, aigua, 
acid benzetricarboxílic i etanol d‟acord amb el procediment descrit a la literatura. [5] El 1,4-
benzenedicarboxilat de coure (II) (CuBDC) es va sintetitzar a partir de Cu(NO3)·2H2O, aigua, 
àcid benzè dicarboxilic, etanol, dimetilformamida (DMF) i piridina. Es tracta d‟un nou tipus de 
MOF la síntesi del qual es va dur a terme per primer cop als nostres laboratoris. 
 
3. 2. Síntesi de les membranes compòsit  
3.2.1. Membranes compòsit MOF/PDMS 
Estan formades per una capa porosa de poliimida (PI) preparada per inversió de fase [6] que 
actua de suport. A sobre s‟hi aplica una altra capa preparada a partir d‟una dissolució al 10 wt% 
de PDMS en la qual s‟incorporant partícules dels MOFs anteriors (o dels MOFs comercials MIL-
53 o ZIF-8) en diferents concentracions entre 5 i 20 wt.%. Per tal de millorar l‟adhesió polímer-
MOF es duu a terme una derivatització d‟aquests amb N-methyl-N-(trimethylsilyl) 
trifluoroacetamida (MSTFA) per tal d‟introduïr grups silà a la superfície dels MOFs. [7]  
 
3.2.2. Membranes compòsit MOF/PI 
Un segon tipus de membranes compòsit incorporen les partícules de CuBTC (continguts en el 
rang de 10-30 wt%) directament en la matriu de PI i es van preparar per inversió de fase. 
També es va estudiar l‟efecte d‟emprar mescles de PI amb polisulfona (PSf) com a matriu 
polimèrica. Finalment es va aplicar una capa superficial de PDMS per a segellar possible 
defectes estructurals superficials originats durant la síntesi de la membrana.  
 
3.2.3. Membranes compòsit zeolita/PSf 
En primer lloc va caldre preparar acrilat de polisulfona (PSf-Ac) a partir de polisulfona comercial 
i clorur d‟acriloil, seguint un procediment desenvolupat al grup de la Dra. Minguillon (Parc 
Cientific de Barcelona) fruit d‟una col·laboració establerta en el període la tesi doctoral. [8] Les 
membranes es van preparar a partir d‟una dissolució de PSf-Ac al 6.5 wt. %  en cloroform que 
conté una suspensió de zeolita 3A (K12[(AlO2)12(SiO2)12].xH2O) i aminopropiltrimethoxisilà 
(APTMS), que actua com a agent d‟enllaç, en una relació de 25 wt.% d‟APTMS repecte de 
polímer. La zeolita es va seleccionar tenint en compte la mida de les seves cavitats (3 Ǻ) es 
troba entre els diàmetres cinètics de les molècules dels dos tipus de gas (H2: 2.89 Ǻ, CO2: 3.3 
Ǻ) i, per tant, permet discriminar les molècules de H2 de les de CO2 per exclusió molecular. [9]  
El contingut final de zeolita és entre 25 i 50 wt %. La dissolució es va dipositar sobre una 
superfície de vidre i es van obtenir films per evaporacio del dissolvent a temperatura ambient. 
L‟objectiu és la preparació de membranes incorporant una zeolita enllaçada covalentment amb 
el polímer, tal i com es presenta a la figura 1. 
 

 
Figura 1. Esquema de la reacció d‟enllaç covalent entre la zeolita i l‟acrilat de polisulfona   

 



 

 

 
3.3. Aplicació de les membranes compòsit en SRNF 
 
3.3.1 Metodologia 
El rendiment de les membranes de la secció 3.2.1 es avaluar en una aplicació de SRNF, en la 
retenció d‟un colorant (Rose Bengal, RB) a una concentració de 17.5 µmol/l en isopropanol 
(IPA). Els experiments de filtració es van dur a terme en mode dead-end en una cel·la 
Sterlitech amb una àrea activa de membrana de 0.0011m

2
, a 44 bar i temperatura ambient. 

 
3.3.2. Resultats  
Les membranes compòsit amb MOFs derivatitzats amb silà van presentar en tots els casos 
retencions del solut superiors que la membrana de PDMS sense MOFs (blanc) o bé amb MOFs 
sense derivatitzar. Les retencions de RB foren de l‟ordre del 95 % i les permeabilitats al voltant 
de 0.5 l*m-2*bar-1*h-1, lleugerament inferiors que amb MOFs sense derivatitzar (en aquest 
darrer una permeabilitat més alta és consequència d‟una mala adhesió polímer-MOF que 
condueix a la formació de defectes i, per tant, alhora disminueix la selectivitat). Amb l‟increment 
de la quantitat de MOF a la matriu de PDMS es va observar també un petit increment de la 
selectivitat, que es va atribuir a un efecte de tamís molecular per part de les partícules (Figura 
2). El conjunt de resultats i la discussió dels mateixos està recollit a l‟article. Basu el al. Journal 
of Membrane Science 344 (2009) 190–198. 
 

 
Figura 2.  Retenció del colorant Rose Bengal en IPA en diferent tipus de membranes compòsit incorporant MOFs. 

MTSFA es refereix als MOFs derivatitzats amb silà. 

 
3.4. Aplicació de les membranes compòsit en separacions de gasos 
 

Al principi del projecte es va dur a terme un estudi de l‟estat actual de les tecnologies emprades 
en la valorització de biogas, concretament en la purificació i recuperació d‟hidrogen i metà 
generats en processos anaeròbics per tal d‟explorar les aplicacions de la tecnologia de 
membranes en aquest camp. L‟objectiu és l‟aprofitament d‟aquests gasos obtinguts com a sub-
productes en els processos anteriors com a nova font d‟energia. El resultat d‟aquest estudi s‟ha 
recollit a l‟article Basu et al. Chemical Society Reviews, 2010, DOI: 10.1039/b817050a. 
 
3.4.1. Metodologia 
El rendiment de les membranes compòsit de les seccions 2.2 i 2.3 es va avaluar amb el mòdul 
HT dissenyat i optimitzat als nostres laboratoris (que es descriurà en la secció 3.5 d‟aquest 
informe) tant en termes de permeabilitat i selectivitat en la separació dels parells de gasos 
CO2/CH4, CO2/N2 i H2/CO2. Per tal de facilitar la comprensió dels resultats cada tipus de 
membrana es tracta en una secció a part. Les condicions dels experiments es presenten 
conjuntament amb els resultats. 
 



 

 

3.4.2 Resultats 
3.4.2.1. Membranes compòsit amb MOFs dispersos en una matriu de PI.  
La permeabilitat de les MMMs incrementa amb el contingut de MOF en el rang de 10-30 % de 
MOFs, arribant fins a un increment del 44% de la permeabilitat respecte de les membranes de 
PI (Figura 3). 

 
Figura 3. Permeabilitat de CO2 per a diferents parells de gasos, de membranes compòsit de PI incorporant CuBTC. M 

es erefereix a PI Matrimid®, PSF es refereix a polisulfona, 10, 20, 30 es refereixen al wt% de MOF.  

 
Per als dos parells de gasos es va observar una disminució de la selectivitat amb un increment 
de la concentració de CO2 a la mescla inicial. Aquest efecte és habitual a conseqüència de la 
dissolució de CO2 a la matriu, que crea distorsió en l‟empaquetament de les cadenes 
polimèriques. Alhora, la selectivitat incrementa en incrementar el contingut de MOF, comparant 
amb les membranes de només PI o bé quan la matriu és una mescla de PI/PSf. Aquesta 
tendència confirma l‟obtenció de membranes sense defectes i una bona adhesió de les 
partícules de MOF amb la matriu. L‟increment del contingut de partícules incrementa la mobilitat 
de les cadenes polimèriques i facilita la difusió dels gasos. Tenint en compte que les 
selectivitats obtingudes per a mescles de gasos són properes als valors ideals de selectivitat 
(Figures 4 i 5), calculats a partir de la relació entre la permeabilitat per a gasos purs del gas 
més ràpid respecte del més lent, suggereix que el mecanismes de transport que té lloc està 
determinat per  exclusió de mida molecular dels gasos en lloc d‟adsorció competitiva.  
  
 

 
Figures 4 i 5. Selectivitat obtinguda amb les membranes compòsit en experiments de mescles de gasos per als parells 

CO2/CH4, CO2/N2. Els cercles corresponen a les selectivitats individuals, calculades a partir de mesures dels gasos 
individuals.  

 
3.4.2.2 Membranes compòsit amb zeolites 
El rendiment de les membranes en termes de permeabilitat i selectivitat per a la mescla  H2/CO2 
(50/50) es va avaluar amb l‟equipament HT a 12 bar i 25

o
C (taula 1). 

 
 
 
 



 

 

 
Membrana  Zeolita  

(wt %) 
APTMS Permeabilitat  

(GPU) 
Selectivitat 

H2 CO2 H2/CO2 (50/50) 

PSf (M-1) 0 No 16.4 10.71 1.53 

PSf-Ac (M-2) 0 No 12.7 8.19 1.55 

PSf-Ac-zeolita 3A (M-3) 25 No 82 48.23 1.70 

PSf-Ac-zeolita 3A (M-4) 25 Si 14.25 5.91 2.41 

PSf-Ac-zeolita 3A (M-5) 30 Si 14.78 5.53 2.67 

PSf-Ac-zeolita 3A (M-6) 35 Si 15.12 5.16 2.93 

PSf-Ac-zeolita 3A (M-7) 40 Si 15.10 4.22 3.57 

PSf-Ac-zeolita 3A (M-8) 50 Si 17.19 4.85 3.54 

 
Taula 1.Selectivitats obtingudes en experiments amb mescles de gasos per a membranes de  polisulfona, acrilat de 

polisulfona i membranes compòsit d‟acrilat de polisulfona i zeolita.   
GPU (gas permeation unit = 10−6 cm3 (STP)/cm2 s cmHg). 

 
La introducció del grup acrilat al polímer (M-2) no té un efecte significatiu ni en la permeabilitat 
ni la selectivitat.  L‟addició de la zeolita incrementa tant la permeabilitat tant del H2 com del CO2 
(M-3) sense millorar la selectivitat, probablement per una pobra compatibilitat polímer–zeolita 
que condueix a la formació de defectes que permeten la difusió dels gasos a través d‟aquests 
en lloc a través dels porus de la zeolita, hipòtesi que es confirma de l‟observació d‟imatges 
obtingudes per microspcòpia electrònica d‟escombrat (SEM). La membrana M-4 es va sintetizar 
amb l‟objectiu de reduir els espais intersticials a través de l‟enllaç de les partícules de zeolita 
amb la matriu polimèrica. L‟APTMS es va seleccionar com a agent d‟enllaç ja que incorpora 
una doble funcionalitat que per una banda reacciona amb els grups –OH de la zeolita i per altra 
amb els grups acrilat de polímer. [8] Aquesta membrana presenta una selectivitat més elevada 
respecte de M3, de manera que sembla indicar els gasos difonen a través dels porus de la 
zeolita i permeten el pas del H2 i restringeixen el del CO2 a conseqüència de la diferent mida 
molecular. Un increment de la quantitat de zeolita fins un 40 wt % incrementa significativament 
la selectivitat (M7). Quantitats superiors no suposen cap millora, suposant que a altes 
concentracions es formen agregats de partícules de zeolita. 
 
L‟effecte de la temperatura en el rendiment de les membranes es va estudiar pels gasos 
individuals en el rang 298-328K a 12 bars. L‟increment del flux de CO2 és major que en el cas 
del H2, la qual cosa condueix a una disminució de la selectivitat ideal per al parell H2/CO2  
suposadament per un increment de la flexibilitat de les cadenes polimèriques de la matriu.  
Experiments amb mescles de diferent composicions (25%, 50% i 75% de CO2) posen de 
manifest una disminució de la selectivitat amb l‟increment de la concentració de CO2, que es 
relaciona amb el fenomen de plasticizació. Aquesta hipòtesi es confirma també en comparar els 
valors superiors de  la selectivitat ideal (mesurada per a gasos individuals) amb la selectivitat 
real, tal i com es presenta a la taula 2.  
 

Membrana  Selectivitat 
(ideal) 

Selectivitat 
(mescles) 

M-4 3.19 2.41 

 M-5 3.86 2.67 

M-6 6.58 2.93 

M-7 7.12 3.57 

Taula 2.  Selectivitat ideal comparada amb selectivitats reals (experiments amb mescles de gasos) per a membranes 
compòsit d‟acrilat de polisulfona amb zeolita (veure taula 1) 

 
 
3.5. Desenvolupament d’ un equip HT per a separacions de gasos 
 
3.5.1. Metodologia 
L‟esquema de l‟equip es mostra a la figura 6. La composició i el flux de les mescles de gasos 
d‟ajusta amb una controladors de flux de massa (Mass Flow Controllers, MFC). La mescla de 
gasos inicial (o la purga de gas) s‟introdueix per la part superior del mòdul i les línies que 



 

 

condueixen el permeat es troben a la part inferior. La composició del permeat s‟analitza en línia 
amb un cromatògraf de gasos compacte (CGC) i mentre s‟analitza una de les posicions, els 
altres 15 permeats són evaquats a través d‟un col·lector connectat a una bomba de buit.  
 
 

 
 
 

Figura 6. Esquema de l‟equip HT-GS 

 
El mòdul (figura 7) està construit en acer inoxidable i permet realitzar simultàniament 16 
separacions amb una superfície efectiva de membrana de 2.24 cm

2
.  A sota de cada posició 

individual hi ha una placa porosa a sobre de la qual se situen les membranes. Per tal 
d‟aconseguir un precinte hermètic del mòdul s‟empren anells segelladors (coneguts com o-
rings) tipus Viton, compatibles amb diferents mescles de gasos i alhora amb alta estabilitat 
tèrmica. La pressió se selecciona a través d‟un regulador situat a la part posterior de l‟equip 
mentre que la temperatura s‟ajusta amb una resistència situada a la part inferior del mòdul de 
membrana.  
 



 

 

 
 
Figura 7. (b) Vista global del mòdul de membrana, les línies de permeat i les vàlvules. (c) Vista superior mostrant les 16 

posicions de les membranes   

 
Es va seleccionar una membrana comercial, anomenada „Membrana tipus 1‟ (distribuïda per 
PolyAn, Alemanya) per a validar les mesures obtingudes amb el nou equip, l‟equip 
convencional (cel·la per a relitzar experiments individuals) i els valors de referència de la casa 
comercial. Es va mesurar la permeabilitat i la selectivitat a diferents concentracions de gas, 
pressió i temperatura tant amb el mòdul HT com amb la cel·la de referència. Els detalls de la 
membrana resten desconeguts per tractar-se d‟informació confidencial.  
 
3.5.2. Resultats 
 
Per tal de confirmar la mescla homogènia dels gasos en el mòdul de membrana es van realitzar 
dos experiments consecutius amb les mescles CO2/N2 (1:1) and CO2/CH4 (1:1). La 
reproduïbilitat dels dos experiments per a les 16 posicions confirma la bona homogenització 
dels gasos a l‟equip. Es va dur a terme també una anàlisi estadística del resultats obtinguts a 
les 16 posicions de l‟equip. El resultats es presenten a la taula 3. 
 
 CO2/CH4 (50/50) CO2/N2 (50/50) 

 Permeabilitat (cm
3
 (STP)/cm

2
-

bar-s) x 10
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Selectivitat 

 
Permeabilitat (cm

3
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2
-
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-4

 
Selectivitat 

 

 CO2 CH4 CO2 N2 

PolyAn Mem-I  

Mitja 5.26 0.422 12.60 6.40 0.25 24.97 

Minim 4.25 0.32 10.11 5.95 0.25 24.00 

Maxim 5.91 0.57 13.29 6.76 0.27 27.57 

Desviació estàndard 0.439 0.0629 0.88 0.204 0.0158 1.05 

Desviació estàndard  
relativa(%) 

8.35 14.90 6.95 3.19 6.14 4.19 

 
Taula 3. Anàlisi estadística de le permeabilitats de les membranes comercials tipus 1 (PolyAn Mem-I) obtingudes amb 

l‟equip HT-GS a 10 bar i 30
o
C en experiments amb mescles de gasos. 

 
A partir d‟un experiment que es va mantenir durant 24h, i atès que la pressió es va mantenir 
constant durant tot el període, es conclou que la unitat opera sense cap fuita.   
 
La tendència observada en el rendiment de la membrana  en funció de la composició de la 
mescla, pressió i temperatura és comú per als dos equips, la qual cosa verifica la fiabilitat de 
l‟equip HT separacions de gasos. La descripció completa de l‟equip i els resultats es recullen en 

(c) 
(b) 



 

 

un article (Khan et al.) acceptat per a publicació a Journal of Membrane Science i que es troba 
actualment en procés de revisió (veure llista de publicacions). 
 
3.6. Síntesi i caracterització de noves membranes per a SRNF  
 
A part de les membranes que es van proposar a la descripció inicial del projecte, s‟ha investigat 
altre tipus de membranes i la seva aplicació en SRNF.  
 
3.6.1. Membranes basades en PI 
Es va estudiar un mètode alternatiu per a dur a terme la reacció d‟entrecreuamant, que és la 
responsable de conferir la resistència química de les membranes de PI front a dissolvents 
polars apròtics (DMF, tetrahidrofurà (THF) i N,N-metilpirrolidona (NMP)) que s‟empren 
habitualment per a dissoldre el polímer. En el nou procediment l‟agent d‟entrecreuament 
s‟introdueix en el bany de coagulació emprat durant la preparació de les membranes per 
inversió de fase, reduint el consum de reactius, temps i complexitat, eliminant una de les etapes 
durant la síntesi, la qual cosa suposa un avantatge respecte dels mètodes actuals en ús. Es 
van determinar les condicions mínimes requerides per a obtenir membranes amb resistència a 
dissolvents orgànics. El nou procediment ha estat recollit en una patent i a l‟article Vanherck et 
al., en procés de revisió per part de l‟editorial (veure llista de publicacions). 
 
3.6.2. Caracterització amb espectroscòpia d’annihilació de positrons (Positron Annihilation 
Spectroscopy, PAS). 
La tècnica PAS es basa en l‟anàlisi de la radiació emesa durant el procés d‟annihilació dels 
positrons (antiparticules de l‟electró) amb electrons presents en els materials analitzats. En 
funció de l‟energia relativa dels diferents processos que tenen lloc es pot establir una relació 
amb la quantitat relativa de defectes o porus del material i un perfil de la propietat al llarg de la 
profunditat de la membrana.[10] Tanmateix és possible determinar la mida mitja de porus a 
través del temps de vida de les espècies abans de l‟annihilació. La caracterització de les 
membranes SRNF de PI va permetre establir per primer cop una relació entre l‟estructura, 
alguns paràmetres de la preparació de les membranes (concentració de PI) i el rendiment en 
aplicacions de tipus SRNF. Un increment de la concentració de PI a la dissolució condueix a un 
increment del gruix de la capa més superficials que alhora és la menys porosa. Alhora és 
possible distingir dues regions inferiors amb porositat creixent, que s‟identifiquen com a capa 
de trancisió i capa porosa respectivament. Comparant el rendiment de les membranes amb el 
seu perfil de porositat ha estat possible relacionar una permeabilitat més baixa i una retenció de 
solut més alta en membranes amb capes superficials denses i de trancisió més gruixudes. 
Aquest treball està recollit en l‟article Cano-Odena et al. Journal of Physical Chemistry B, 2009, 
113 (30), 10170–10176. 
 
3.6.3. Aplicació de membranes SRNF en processsos de catàlisi homogènia 
Les membranes de PI sotmeses a una reacció d‟entrecreuament presenten resistència química 
a  dissolvents apròtics com DMF. Per tant, es van aplicar en la filtració de mescles de reaccions 
conegudes amb el nom de “click chemistry”, per tal de purificar el producte obtingut i separar el 
catalitzador de coure. La presència d‟aquest en el producte d‟interès és indesitjable a 
conseqüència de la seva toxicitat, cosa que impedeix les seves aplicacions, majoritàriament en 
el sector farmacèutic.  
 
Els resultats d‟experiments de diafiltració, que comprenen 5 filtracions progressives amb 
addició de  dissolvent entre elles, han permès l‟eliminació del 99% del catalitzador de coure 
present al medi de reacció amb una recuperació del 92% del producte lliure de coure en un 
volum mínim de dissolvent. El treball suposa la primera vegada que s‟aplica SRNF amb catàlisi 
homogènia en la qual el catalizador es filtra, ja que en tots els casos anteriors descrits a la 
literatura ha estat el cas oposat, en el qual el catalitzador havia estat retingut. Els resultats i la 
descripció completa del treball es troben recollits en l‟article Cano-Odena et al. acceptat per a 
publicació a Chemistry A European Journal (veure llista de publicacions) 
 



 

 

 

4. CONCLUSIONS 
 
Al final dels dos anys de desenvolupanment del projecte ha estat possible aconseguir: 

 Diferents tipus de membranes compòsit basades en MOFs amb resultats prometedors 
tant en apliicacions de SRNF com separacions de gasos. 

 Membranes compòsit incorporant zeolites enllaçades covalentment per a separacions 
de gasos. 

 El desenvolupalment i validació d‟un equipament d‟escombrat d‟alt rendiment (HT) que 
possibilita la realització simultània de 16 experiments de separacions de gasos amb 
membranes, alhora que minimitza l‟àrea, i per tant el cost, de membrana. 

 
Tanmateix, malgrat no haver estat previst en el pla de treball inicial, també ha estat possible: 

 Establir un metode millorat per  a la preparació de membranes de PI per a SRNF. 

 Caracterizar aquestes membranes amb la tècnica d‟annihilació de positrons, tot 
establint una relació entre la informació estructural obtinguda i el rendiment de les 
membranes en SRNF. 

 Aplicar les membranes anteriors en la separació de catalitzadors homogenis dels 
productes de reacció en dissolvents polars apròtics. 
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