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SUMMARY

The general behaviour of the adsorbents and the use of the porous polymer beads

PPB as supports coated with stationary phases in Gas Chromatography over the last

ten years at the Department of Analytical Chemistry at the University of Barcelona is

reviewed. The measurement of the adsorption isoterms, adsorption and partition cons-

tants and surface areas are included. An equation to correct the specific surface areas of

the PPB for the molar volumes and the solubility parameters is shown. The behaviour

of these packings and the deposition of the stationary phase is studied using chromato-

graphic data and scanning electron microscopy.

INTRODUCCIO

La utilitzacio d'adsorbents en cromatografia de gasos comenca al De-
partament de Quimica Analitica de la Universitat de Barcelona 1'any 1966
amb l'intent d'utilitzar resines de bescanvi ionic corn a rebliment en colum-
nes cromatografiques. De fet hi havia un precedent, Gerbe Urbach' havia
utilitzat ja l'any 1964 resines cationiques fortes; nosaltres emprarem les am-
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berlites 120, 200, 400 i 401 despres de reduir-les de mida; aquest treball fou
presentat corn a novetat per Enric Casassas a les seves oposicions a catedra
l'any 1967.

En aquesta mateixa data Hollis2 publica el seu estudi sobre els polimers
porosos (polimers d'estire divinilbenze) i una casa comercial treia at mercat
aquests polimers amb unes caracteristiques adequades per a la utilitzacio
cromatografica. Aixi doncs, ens posarem a treballar amb aquests productes
comercials, els famosos Porapaks de la Waters i poc temps despres el Chro-
mosorb 101 i segiients de la Johns Manville.

Una de les caracteristiques mes importants d'aquests polimers es la ca-
pacitat de retencio dels compostos no polars i la no retencio dels polars.
Aquesta caracteristica ha estat emprada en la major part de les aplicacions
analitiques d'aquests adsorbents. Aixi, son utilitzats per a separar acids car-
boxilics, alcohols, amines, aigua i tota mena de compostos polars de pes
molecular baix. Tambe han estat emprats amb frequencia per a l'analisi de
gasos.

En general i a causa de les retencions relativament elevades que hom
obte en aquests polimers, s'ha de treballar a temperatures mes elevades que
si hom utilitza fases convencionals per a separar la mateixa mena de com-
postos, i en aquestes condicions els pics que s'obtenen son relativameht si-
metrics. Durant alguns anys hi hague una certa polemica sobre quin era
exactament el proces d'interaccio solut-polimer que explicava el comporta-
ment cromatografic. El mateix Hollis i col-lab.' expressaren l'opinio que el
polimer s'estovava i que podia actuar corn una fase liquida, i que la dissolu-
cio del solut en aquesta era el fenomen preponderant. Nosaltres observarem
que el comportament que presentaven aquests polimers era el tipic dels ad-
sorbents4 que donen pics amb cues pronunciades, caracteristica tipica dels
processos d'adsorcio. De fet, avui en dia hom admet que el tipus de proces
que to Iloc depen de la natura de l'adsorbent, del solut i de la temperatura de
treball, i que coexisteixen, sempre que la temperatura sigui prou elevada,
ambdos tipus d'interacci6.1,6

A partir d'aquests estudis, els polimers porosos han estat utilitzats re-
gularment en el Departament per a l'analisi de compostos polars, aldehids,
acids, alcohols i esters en mostres aquoses obtenint elucions rapides i bones
separacions. Ara be, quedava pendent un problema, que era l'analisi de so-
lucions de formaldehid en aigua i metanol que contenien tambe petites
quantitats de metilal 1 formiat de metil ja que a la bibliografia hom no troba
fases que permetin d'obtenir una separac16 adequada entre tots ells.

Per tat de resoldre aquest problema hom pensa a modificar la superficie
de l'adsorbent afegint una fase liquida Ethofat (monoestearat de polietilene-
glicol) sobre l'adsorbent. En preparar rebliments amb diverses proporcions
de fase estacionaria, hom observa que els volums de retencio variaven, pero
d'una manera diferent segons el compost estudiat. Aixi per exemple, 1'aigua
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i el formaldehid augmenten de temps de retencio a mesura que augmenta la
quantitat de fase, mentre que el metilal i el formiat de metil disminueixen i
augmenten posteriorment.' La columna optima per a la separacio fou la que
contenia un 22% d'Ethofat sobre Chromosorb 101.

Aquestes variacions en les caracteristiques de retencio amb la quantitat
de fase estacionaria posen de manifest 1'existencia de diversos fenomens en
el proces de separacio que actuen d'una manera diferent segons la natura del
solut.

Un estudi aprofundit de fets com el plantejat porta a considerar la
interrelacio de diversos fenomens en el proces cromatografic com son 1'ad-
sorci6 en el solid i les interficies i la dissolucio en la fase liquida. L'estudi
teoric d'aquests temes compren un camp ampli que podem anomenar el me-
surament de parametres fisico-quimics per cromatografia de gasos i que va
des del calcul de les constants d'adsorcio i particio en els diferents sistemes,
les arees superficials dels adsorbents i les interficies, fins a estudis de la dis-
tribucio dels soluts i fases estacionaries sobre els adsorbents. Nosaltres, a
partir dels primers estudis comentats, hem estudiat el comportament de di-
versos adsorbents, tots ells polimers d'estire divinilbenze,8' 9 aixi com la dis-
tribucio de diferents fases estacionaries sobre aquests suports1° i els efectes
que la natura d'aquestes fases i dels soluts produeixen en llur comporta-
ment.11

SOBRE ELS FENOMENS D'ADSORCIO EN CROMATOGRAFIA DE GASOS

L'adsorcio es un proces en equilibri en el qual el solut es distribueix en-
tre dues fases; en la major part dels casos una de les fases es un solid i l'altra
es liquida o gasosa. Aquest proces en equilibri esta directament relacionat
amb les propietats de la superficie de l'adsorbent i amb la natura dels fluids
que son adsorbits i porta com a consequencia una distribucio de les molecu-
les de l'adsorbat en la superficie dels microporus de l'adsorbent sempre que
la mida dels porus sigui suficientment gran en relacio amb la de la molecula.

Hom observa per tant, ja d'entrada, que l'adsorcio es un fenomen de
superficie i en consequencia nomes els solids que presentin una elevada area
superficial son susceptibles d'esser utilitzats com a adsorbents; aquestes
arees superficials elevades son aconseguides utilitzant solids porosos que
permeten d'obtenir arees superficials de l'ordre dels 300 m2/g. En cromato-
grafia han estat utilitzats diferents tipus d'adsorbents pero els que donen
millors resultats son els anomenats microporosos d'area superficial gran i de
porus relativament petits.

En el proces d'adsorcio, les molecules que son adsorbides interaccio-
nen amb la superficie per forces de Van der Waals mes o menys febles que
donen floc als fenomens coneguts com d'adsorcio fisica. Les interaccions
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poden tambe donar floc a la formac16 d'enllacos de tipus similar als dels
compostos quimics; en aquests casos hom parla de quimiadsorcio.

De fet la diferencia entre els processor de quimiadsorcio 1 adsorcio fisi-
ca en moltes ocasions no es gaire marcada )a que hi ha una gradacio en les
forces d'interaccio que depen de la natura de 1'adsorbent i del solut adsorbit.
Aixi, i segons els tipus d'interaccions moleculars que poden presentar els di-
ferents adsorbents, Kiselev12 els classifica en "adsorbents no especifics",
aquells que no presenten en la superficie ni grups funcionals ni ions inter-
canviables, els "adsorbents especifics amb carregues positives", que donen
lloc a interaccions especifiques amb atoms o molecules amb densitats elec-
troniques concentrades localment, i els "adsorbents especifics amb concen-
tracions electroniques elevades".

En els processor de quimiadsorcio i en aquells en els quals tenen lloc in-
teraccions especifiques, les molecules son adsorbides en els "centres actius"
de l'adsorbent de manera que aqucsts poden estar totalment saturats encara
que l'adsorbent no estigui totalment recobert. En aquests casos les molecu-
les tambe poden interaccionar per forces de Van der Waals febles 1 recobrir
totalment la superficie, de manera que en ocasions coexisteixen ambdds fe-
n6mens. En el cas de les adsorcions febles Tunica limitacio en 1'aclsorc16 es el
nombre de molecules que es poden col•locar sobre la superficie. Cal dir em-
perd que, una vegada adsorbida I'especie quimica, es produeix en la superfi-
cie de ('adsorbent una ordenac16 dels atoms que modifica en certa manera
els orbitals electronics exteriors de la molecula adsorbida i que permet una
interaccid amb altres molecules de manera que es poden formar diverses ca-
pes adsorbides.

L'adsorcid es, per tant, un proces complex en el qual s'han de tenir en
compte diferents aspectes, com es ara el factor electronic, que compren una
certa transferencia electronica entre els orbitals de 1'adsorbent 1 de 1'adsor-
bat, fins que els nivells d'energia d'ambdos es corresponguin. Tambe hi ha
un factor de ti.pus geometric, que inclou taut la distribucio dels porus com
els defectes en 1'estructura cristal-lina, de manera que, en funcio de la geo-
metria, es produeixen arranjaments 1 interaccions atomiques o moleculars
en la superficie, que poden fins i tot arribar a produir un canvi en la mateixa
geometria. A mes hom ha d'assenyalar la possibilitat de la difusio superficial
de les molecules adsorbides, de manera que la velocitat de difusi6 d'aquestes
augmenta en el cas d'adsorbents porosos.

De fet la major part dels estudis efectuats per cromatografia de gasos
utilitzen sistemes que presenten adsorcio fisica, per be que les tecniques
anomenades frontals poden esser utilitzades en estudis de compostos que
presentin quimiadsorcio.

En un sistema cromatografic en el qual es puguin presentar fenbmens

d'adsorc16 1 particid, com es el que utilitza com a suports polimers porosos

recoberts de fases liquides, cal trobar una expressed que relacioni els para-
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metres cromatografics amb les propietats termodinamiques dels diferents

processos que poden tenir lloc. Aixi, seguint el model classic del balanc de

massa aplicat a un sistema cromatografic,13 hom obte l'expressio seguent,

que relaciona la velocitat de migracio del solut amb la concentracio en les fa-

ses mobil i estacionaria.

u (6t/8l ), = 1 + VS/V9 ( 1-y) dq/dc (1)

on u es la velocitat del gas portador , q es la concentracio de solut en la fase

estacionaria , c es la concentracio de solut en la fase mobil en l'element de

longitud de la columna considerat , dl; VS i V9 son el volum, massa o area su-

perficial de la fase liquida o gasosa respectivament , per unitat de longitud de

columna, i y es la fraccio molar de solut en la fase mobil.

Si hom integra aquesta equacio considerant c constant, u i y indepen-

dents de 11 s'expressa en volums, obte:

VN = VR - VM = VL (1-y) dq/dc (2)

on VL es el volum total ( area o massa) de la fase liquida i VM es el volum mort

de la columna.

En el cas que el gas sigui imperfecte i compressible , hom ha de corregir

l'expressio anterior:

VN = VL (1 -)Y o ) (8q/&)p=p..,
(3)

on: j = J3 es el factor de James i Martin,14 yo es la fraccio molar del solut a la

sortida de la columna, pm es la pressio mitjana en la columna i es calculada a

partir de l'expressio

P,,, = P. 13, essent PO la pressio del gas a la sortida de la columna i

J3 = 3/4 (Pi/P,,)' - 1 / (Pi/P0)3 - 1

L'expressio general que considera diferents tipus de fase liquida, per

exemple fase liquida formant una monocapa , una microcapa, omplint els

capil • lars, aixi corn l'adsorcio en les diferents interficies gas-liquid , gas-solid

i altres, sempre que hom pugui suposar que els diversos fenomens son inde-

pendents , es la seguent:

n m

VN = (1 -J3 Y0) (I Vi (6qi/6c,;)pm + E Sj (6qj/6cg)pm) (4)

on qi i q, son respectivament les concentrations de solut en les fases i

6qi/6c, es la variacio de la concentracio de solut en ambdues fases, la mobil i
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1'estacionaria de tipus i en un sistema que tendeix a l'equilibri . Per tant, a di-
lucio infinita , hom pot considerar aquest valor la constant de particio i
Sqj/Scg el coeficient d'adsorcio.

lim (Sqi/Scg ) p = qi/cg = Ki
C-o

lim (Sqj/Scg)p = q,/cg = Kj
C-o

(5)

(6)

L'expressio (4) es transforma (en el cas que hom utilitzi un sistema que
presenti diferents interficies : suport sense recobrir , suport recobert amb
una monocapa de fase estacionaria i suport amb una certa gruixaria de fase
liquida ) en la seguent:

VN = KS (As - AL) + KS (AL - ALR) + KA ALR + KL (VL - VL )

on:

(7)

KS (As-AL) es el terme d'adsorcio en la interficie gas-liquid

KS (AL - ALR) es el terme d'adsorcio en la interficie gas-solid + monocapa de
fase estacionaria

KA ALR es el terme d'adsorcio en la interficie gas-liquid

KL (VL - VLo) es el terme de particio en la fase liquida.

La utilitzacio d'aquesta equacio i les que hom en pot deduir simplifi-
cant-la en funcio del tipus de rebliment utilitzat en cada cas , permet de cal-
cular les constants de particio experimentals i d'adsorcio en les diferents in-
terficies i per tant estudiar els diferents fenomens que tenen lloc en el proces
cromatografic.

La cromatografia de gasos es una de les poques tecniques que permet
l'estudi de les caracteristiques d'adsorcio de superficies poroses si hom tre-
balla en condicions de recobriments baixos, o sigui a baixes concentracions,
ja que la major part de les tecniques d'analisi de superficies presenten, enca-
ra avui en dia, multitud de problemes si cal estudiar superficies poroses.

ISOTERMES I ENTALPIES D'ADSORCIO

Les isotermes d'adsorcio son una forma de representar el comporta-
ment dels adsorbents en relacio amb la concentracio de solut en la fase mobil
a mesura que aquesta augmenta , i permeten de treure conclusions sobre els
tipus d'interaccions entre l ' adsorbent i l'adsorbat.
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Els metodes emprats per al calcul de les isotermes per cromatografia de
gasos son basicament dos: d'una banda els metodes frontals,13-15 de conside-
rable complexitat instrumental, i de l'altra els d'elucio que foren introduits
per Cremer, Huber i Keulemans al comencament dell anys 6016.18 i que per-
meten d'efectuar el calcul amb un instrument convencional i obtenir-ne re-
sultats comparables als que hom obte amb el metode d'eluc16 frontal si les
isotermes es desvien poc de la linealitat.

Hom interpreta les isotermes tipus Langmuir com a degudes a efectes
d'adsorcio en el solid. A la figura 1 observem la disminucio de la curvatura
de les isotermes de distribucio en columnes de Chromosorb 101 en augmen-
tar la quantitat de fase estacionaria21 i per tant disminuir l'accio del suport.
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Figura 1. Isotermes de distribucio de l'acetona en columnes de Chromosorb 101 i Ethofat. *
Chromosorb 101, O 2.7% Ethofat, n 5.5% Ethofat, A 10.0% Ethofat, • 15.0%Ethofat, q
25.3% Ethofat, ♦ 30.1% Ethofat, O 40.1% Ethofat. (Ref. 21).
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Les isotermes tipus anti-Langmuir, convexes en relacio a l'eix de pres-

sions de vapor, poden esser interpretades de diverses maneres: per la disso-

lucio en la fase liquida, per l'adsorcio en la interficie liquid-solid o be per in-

teraccions entre les molecules de solut adsorbides i les que es troben en la

fase gas. Aixi, per exemple, l'obtencio d'isotermes convexes per a I'aigua so-

bre Chromosorb 10219 s'explica per interaccions especifiques entre les mo-

lecules d'aigua en la face mobil i les adsorbides en els punts actius del poli-

mer.

Hom pot calcular tambe les entalpies d'adsorcio aplicant I'equacio de

Clausius-Clapeyron. En general hom admet que el gas es comporta ideal-

ment, i representa In p enfront de 1/T.

( 61n p / 6 (1/T)), _ - A H/R (8)

Diversos autors han estudiat les isotermes d'adsorcio de diferents com-

postos en polimers porosos, 12, 19, 70 1 altres han calculat els valors de les ental-

pies i entropies d'adsorci6 22-26 i dels tipus d'isotermes, i dels resultats obtin-

guts treuen conclusions sobre el comportament dels adsorbents i els tipus

d'interaccions solut-adsorbent.

ADSORCIf1 EN LF.S INTF:RFICIES GAS SOLID I GAS LIQUID

En cromatografia gas-liquid la fase estacionaria es diposita sobre el su-

port solid recobrint-lo. Si per a les caracteristiques de I'adsorbent i la fase li-

quida, aquesta no recobreix be el suport, es poden presentar fenomens d'ad-

sorcio del solid. Aquest efecte es prou conegut, i produeix l'aparicio de pies

amb cues que hom elimina en els suports convencionals desactivant-los amb

agents sililants o afegint petites quantitats de liquids polars a la fase estacio-

naria, per exemple poliglicols.
L'adsorcio en el suport solid contribueix en major o menor proporcio

en el proces cromatografic en funcio del solut, la fase estacionaria i el su-

port. Si hom suposa que tan sols existeix particio en la fase liquida i adsorcio

en el suport, 1'equaci6 7 se simplifica i transforma en:

VN = K1 V1 + K5 A5 (9)

En general hom calcula 1'efecte global d'adsorcio Ks As restant KI VL

del valor de VN, ja que es dificil separar els termes Ks i As perque hom no co-

neix el valor de 1'area superficial no recoberta del suport.
Si hom utilitza suports convencionals i aquests queden totalment reco-

berts, 1'efecte d'adsorcio a la interficie gas-solid es generalment menysprea-

ble. Ara be, si hom utilitza polimers porosos, pot observar que l'efecte de
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I'adsorcio es mante fins a proporcions considerablernent elevades de fase es-

tacionaria.27 Aixi per exemple, a la figura 2 horn pot observar la disminucio

del volurn de retencio de diversos compostos en columnes de Chromosorb

101 i Ethofat fins a una proporcio del 10% de fase estacionaria, a causa de la

disminucio de l'adsorcio en l'adsorbent.

Figura 2 . Relacio entre el volum de retencio net per gram de fase liquida VN /Wt, i la quantitat

de face per gram de suport Wt /W5 x 10'. 0 acetaldehid , + eter dietilic, o formiat ue metil, >

metilal, 0 n-hepta, • aigua, • etanol , 0 acetal d' etil, q propanol , X formaldehid . ( Ref. 8).
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Un altre efecte important pot esser 1'adsorci6 en la interficie gas-liquid;
la gran area superficial que presenta la fase liquida un cop s'ha dipositat so-
bre el suport solid facilita aquesta adsorcio; es per aquesta rao que la croma-
tografia de gasos es una tecnica especialment util per a estudiar fenomens
d'adsorc16 en superficies liquides.

El primer autor que assenyala la possibilitat d'adsorc16 en la interficie
gas-liquid fou Martin el 1961.28 En aquest cas, 1 si hom suposa que no exis-
teix adsorcio en la interficie gas-solid, 1'equacio 7 es transforma en la:

VN = KL VL + KA AI.R (10)

la qual permet el calcul del terme KA AI R. El calcul del valor absolut de la
constant KA requereix el mesurament de ('area de la interficie gas-liquid
AI R, dificil de coneixer i que fa que les Jades obtingudes cromatografica-
ment siguin inexactes. Ara be, aquests estudis son molt utils per a fer mesu-
raments comparatius de l'adsorcio de diferents soluts sobre un mateix 11-
quid.

Per be que avui en dia hom no disposa de suficients dades experimen-
tals per a fer prediccions sobre les possibilitats d'adsorci6 en les interficies
gas-liquid, podern fer algunes generalitzacions. En primer Iloc hom pot dir
que depen de la face estacionaria: en general, els efectes superficials augmen-
ten amb la polaritat de la fase i disminueixen en augmentar la polaritat del
solut. Per a fases estacionaries no polars, les adsorcions les presenten els so-
luts polars; els efectes d'adsorc16 es donen principalment quan les possibili-
tats de dissolucio son menors.

Diversos autors han buscat correlacions entre 1'adsorc16 en la interficie
i els coeficients d'activitat en la fase estacionaria. Aixi Eon i Guiochon29 cal-
culen uns coeficientes d'activitat en la interficie de fase estacionaria que els
permeten d'agrupar els soluts i trobar bones correlacions entre les constants
d'adsorcio i aquests coeficients d'activitat.

En el cas dels polimers porosos recoberts amb fases estacionaries que
nosaltres hem estudiat, els valors de I'adsorcio en la interficie gas-liquid son
poc importants i molt inferiors a l'adsorc16 en la interficie gas-solid; per
exemple, els valors dels termes d'adsorcio en les dues interficies son en co-
lumnes d'Ethofat i Chromosorb102, de 1,2 cm3/g i 225 cm3/g, respectiva-
ment, per a l'acetat d'isopropil.-7

En moltes ocasions coexisteixen la particio en la fase liquida i l'adsorc16
en les interficies gas-liquid i gas-solid, i en aqucsts casos, sempre que hom
pugui considerar que aquests efectes son independents entre ells, poden es-
ser calculate els termes d'adsorc16 i de partic16 a partir de 1'equacio:

VN/Ws = KA aA + Ks as + KL WL/Ws (11)
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o be:

VN/WL = KL + (KA 6A + KS 6S) WS/WL (12)

on us es l'area superficial especifica de l'adsorbent

GA es l'area superficial especifica de la fase estacionaria
KL es la constant de particio experimental.

Aixi el pendent de la recta donada per 1'equac io 11 i obtinguda per a

concentracions elevades de fase estacionaria permet: de calcular el valor de

KL, i el de la recta 12 a concentracions baixes de fase estacionaria el valor dels

termes d'adsorcio KA 6A + KS 6S.

A titol d'exemple, a les figures 2 i 3 donem les grafiques corresponents
a diversos soluts en columnes d'Ethofat sobre Chrornosorb 101 i d'Esquala
sobre Chromosorb 102.

Segons els tipus de suports i fases estacionaries, aquestes, en recobrir el
suport solid, poden formar una monocapa de molecules orientades que pre-
senten propietats diferents de les de la fase estacionaria. Diversos autors han
estudiat aquest fenomen, els uns considerant que horn pot parlar de dues in-
terficies, una gas-liquid i una altra liquid-solid '30-32 i. altres acceptant 1'exis-
tencia d'una superficie solida modificada per una monocapa de liquid ;33-31

alguns arriben a suposar que aquestes fases poden esser multimoleculars35 i
que coexisteixen dues fases diferents sobre el mateix suport. Serpinet36 ha
descrit un metode per a calcular la distribucio d'acuestes dues fases en el
proces cromatografic a partir d'estudiar les variacions dels volums de reten-
cio amb la quantitat de fase estacionaria i la temperatura.

Altres autors diferencien entre els centres actius dels suports i els no ac-
tius, considerant que donen floc a dos tipus d'interacions diferents i d'efec-
tes additius; aixi per exemple, Naito i col-lab. 37,17,11 consideren dues subsu-
perficies en suports d'alumina.

AREES SUPERFICIALS DELS ADSORBENTS

Els fenomens d'adsorcio son, com ja hem assenyalat, fenomens super-

ficials en els quals, per tant, to un paper preponderant el tipus de solid i la

seva area superficial. No es estrany, doncs, que sigui de gran interes, tant

teoric com practic, coneixer les arees superficials dels adsorbents. Aquestes

son determinades en general calculant la capacitat c'adsorcio del solid en-

front d'un gas que interaccioni feblement amb l'adsorbent fins a formar una

monocapa. A la practica hom aplica el model d'adsorcio de Brunauer, Em-

mett i Teller,39 i les isotermes calculades per cromatografia de gasos perme-

ten el calcul de les arees superficials.
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Figura 3. Relacio entre el volum de retencio net per gram de fasc liquida 'y/Wt , i la quantitat
de suport per gram de fase liquida W5/Wt . 0 n-hexa, + etanol, • eter dietilic, • acetat d'etil, n
acetaldehid, O metilal, x aigua. Columnes d'Esquala en Chromosorb 102. (Ref. 44).
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Normalment hom calcula les arees dels adsorbents per un mctode no

estrictament cromatografic, proposat per Nelsen i Eggersten,40 que utilitza

nitrogen com a gas adsorbent fent-lo passar continuament per una columna

reblerta de l'adsorbent col•locada en un bany de nitrogen liquid.

Ara be, les arees superficials que realment actuen en el proces cromato-

grafic no son exactament les calculades pel metode descrit, sing que de fet

depenen de la natura del solut adsorbit. Aixi, si hom utilitza un compost or-

ganic per a calcular l'area superficial d'un adsorbent, troba en general valors

inferiors als que obte en utilitzar nitrogen.21 Aquest fet esta relacionat, entre

d'altres factors, amb les dimensions de la molecula en estudi.

En utilitzar els polimers porosos com a adsorbents i suports en croma-

tografia de gasos, hem observat aquest fenomen,'1 i aixi les arees superficials

que han de permetre de calcular les constants d'adsorcio Ks i KA a partir dels

termes d'adsorcio varien amb la natura del solut, de 1'adsorbent i de la fase

estacionaria.

La utilitzacio de factors de correccio que tenen en compte el volum

molar dels soluts, els parametres de solubilitat de Hildebrand dels adsor-

bents, soluts i fases liquides i la quantitat de fase en u:aa determinada colum-

na, ens ha permes de calcular uns valors concordants per a les arees superfi-

cials del Chromosorb 102, les quals son constants i independents de les con-

dicions de treba11.41 Per calcular aquestes correccions, hem proposat 1'equa-

ci6 seguent:

AE'=AEA+TAES

on:

AEA=V (8.8d + 6,,80 + 6o8d+811n6d +8a86 +(1ia86)

(13)

AEs = Vi [(8^)2 - 2 8d SA - 2 80' 80- 2 &n 8^ - 2 8a 8^ - 2 8a 86 - 2 15' 15 ]

T es el percentatge efectiu de fase estacionaria

6T es el parametre total de solubilitat
bd es el parametre de solubilitat de dispersio

8. es el parametre de solubilitat d'orientacio

Bin es el parametre de solubilitat d'induccio

ba es el parametre de solubilitat de donacio de protons

bb es el parametre de solubilitat d'acceptacio de protons

Els subindexs indiquen: i solut, j fase liquida i a adsorbent.

Aquestes correccions ens han permes de calcular amb una aproximacio

adequada els volums de retencio de diferents compostos en columnes de po-

limers porosos i diverses fases estacionaries aplicant 1'expressi6:
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VN = KS crs AE,,,eta„0I/AE' (40-X/40) W5 + Ki WL (14)

Els resultats obtinguts son forca prometedors.42
Hom ha insistit, en aquest treball, en el fet que en el proces cromato-

grafic poden tenir lloc interaccions en diverses interficies. L'existencia
d'aquestes interaccions esta relacionada amb la distribucio de les fases esta-
cionaries sobre els suports, si aquests es troben totalment recoberts o no, si
es formen monocapes, si es formen policapes orientades, etc. De fet, la dis-
tribucio de la fase estacionaria sobre el suport depen de les tensions superfi-
cials relatives de les superficies del liquid i del solid. Si el solid to una energia
superficial menor que el liquid, no es mulla totalment.

Segons Giddings,42 un solid poros i capa4 d'esser mullat per la fase esta-
cionaria mante el liquid per forces d'adsorcio i per capil•laritat. Aixi, aquest
autor suposa que el liquid es distribueix formant primer una monocapa so-
bre tota la superficie, i despres multicapes; s'introdueix en els porus de me-
nor diametre, i finalment omple els porus de diametre gran i augmenta la
gruixaria de les capes formades.

Nosaltres en utilitzar polimers porosos de diametre petit (la mida de
porus del Chromosorb 102 es de tan sots 0,0085 p, molt petit comparat amb
el del Chromosorb 101 de 0,3 p i el del Chromosorb P de 0,6 p), hem tro-
bat resultats sorprenents. Per exemple una adsorcio menor del suport en
augmentar 1'area superficial d'aquest. Aquests fets, estudiats en un article
anterior publicat en aquest mateix butlleti,46 poden esser explicats si la fase
estacionaria es diposita gradualment en els porus de menor diametre tot
col-locant-se en la superficie externa fent de tapadora dels porus de diametre
petit.

Estudis duts a terme per microscopia electronica de scanning utilitzant
mostres de polimers porosos recoberts de diferents fases estacionaries, al-
gunes de les quals han estat tallades per observar 1'interior, han posat de ma-
nifest que la fase estacionaria es diposita principalment en la superficie ex-
terna del suport, tot deixant part dels porus interns per omplir. Aquestcs
observacions confirmen la suposicio segons la qual la fase estacionaria pot
actuar de tapadora tal com hem comentat anteriorment.

COMENTARI I PERSPECTIVES

Des del punt de vista de les aplicacions termodinamiques de la croma-
tografia de gasos, hom pot assenyalar que aquesta es una eina experimental
prou adequada que permet d'estudiar 1'adsorci6 en sistemes gas-liquid i gas-
solid, determinar els tipus d'interaccions que tenen lloc, estudiar les propie-
tats de les interficies i transicions de fases, tots ells temes d'interes tant teoric
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com practic i que poden ampliar-se a estudis d'interaccions amb fluids su-

percritics, la utilitzacio dels quals es cada dia mes amplia tant com a tecnica

analitica cromatografica com en processos industrials d'extraccio.

Pel que fa a la utilitzacio i aplicacio dell polimers porosos, aquests son

utilitzats en camps forca diferents; per exemple, una de Ilurs aplicacions mes

frequents es com a adsorbents en els processos de recuperacio i concentracio

de contaminants organics en aigiies i aire.47-49

Un altre camp d'aplicacio que cada dia adquireix mes importancia es la

utilitzacio d'aquests adsorbents en cromatografia liquida d'alta eficacia; les

columnes RP-1 i PLRPSso,s1 en son un exemple.

En el camp de la cromatografia de gasos, avui en dia hom tendeix a la

utilitzacio de columnes capil•lars de gran eficacia i resolucio; en aquesta 11-

nia, la utilitzacio d'adsorbents, Si hom aconsegueix de preparar columnes

suficientment reproduibles,52 podra permetre de resoldre la separac16 de

compostos polars que avui en dia to dificil solucio.
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