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RESUM  

El projecte que es desenvolupa a continuació, té com a objectiu l’estudi i 

optimització de les condicions de funcionament del càtode de difusió d’oxigen, en 

processos electroquímics d’oxidació avançada (EAOPs). 

Aquest estudi es basarà en l’electrogeneració de peròxid d’hidrogen. Aquesta 

electrogeneració es durà a terme en una cel·la electrolítica, utilitzant diferents 

EAOPs: oxidació anòdica, electro-Fenton i foto electro-Fenton. 

S’estudiarà si el canvi de mètode, d’intensitat i d’ànode (platí o diamant dopat 

amb bor) provoca alguna variació en la generació de peròxid d’hidrogen. 

El seguiment del procés es farà mitjançant la lectura de l’absorbància amb 

l’espectrofotòmetre, per a determinar la concentració de peròxid d’hidrogen. 

Finalment, es determinaran les millors condicions per a la generació de peròxid 

d’hidrogen.  

RESUMEN  

El proyecto que se desarrolla a continuación, tiene como objetivo el estudio y 

optimización de las condiciones de funcionamiento del cátodo de difusión de 

oxígeno, en procesos electroquímicos de oxidación avanzada (EAOPs). 

Este estudio se basará en la electrogeneración de peróxido de hidrogeno. Esta 

electrogeneración se llevará a cabo en una celda electrolítica, utilizando 

diferentes EAOPs: oxidación anódica, electro-Fenton y foto electro-Fenton. 

Se estudiará si el cambio de método, de intensidad y de ánodo (platino o 

diamante dopado con boro) provoca alguna variación en la generación de 

peróxido de hidrógeno. 

El seguimiento del proceso se hará mediante la lectura de absorbancia con 

espectrofotómetro, para determinar la concentración de peróxido de hidrógeno. 

Finalmente, se determinarán las mejores condiciones para la generación de 

peróxido de hidrógeno. 
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ABSTRACT 

The aim of this report is the study and optimization of the oxygen diffusion 

cathode in electrochemical advanced oxidation processes (EAOPs). 

This study will be based on the electrogeneration of hydrogen peroxide. This 

electrogeneration is done in an electrolytic cell using different EAOPs: anodic 

oxidation, electro-Fenton and photoelectro-Fenton. 

Whether, the change of method, intensity and anode (platinum or boron-doped 

diamond) affect hydrogen peroxide generation will be studied. 

To determine hydrogen peroxide concentration the absorbance in a 

spectrophotometer it will be measured 

Finally, the best conditions for hydrogen peroxide generation will be decided. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

En aquest capítol es realitza una petita introducció de la motivació de l’estudi i 

els objectius principals del projecte. 

1.1. Situació i motivació 

La manca d’aigua en els últims temps ha impulsat la reutilització de les aigües 

residuals, i l’explotació de sistemes aquàtics que, per les seves característiques, 

no es poden utilitzar o consumir sense un tractament previ.  

Les aigües naturals es troben freqüentment contaminades per compostos 

orgànics (0,5-30,0 mg/L), fet que impossibilita el seu consum sense tractaments 

de depuració més complets que la simple potabilització per desinfecció. 

Degut a l’elevada resistència biològica d’aquests compostos, i a la seva pobre 

degradabilitat pels mètodes clàssics d’oxidació utilitzant ozó i clor (a més dels 

problemes nocius per la salut que generen aquests compostos, degut a la 

formació de trihalometans), s’estan utilitzant noves alternatives basades en 

mètodes d’oxidació avançada (AOPs). 

Els processos d’oxidació avançada tenen una característica en comú, la capacitat 

de generar radicals hidroxil (·OH) que, al seu torn,  són capaços d’oxidar 

substàncies orgàniques i generar una reducció de la concentració de matèria 

orgànica en el medi. 
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1.2. Objectius del projecte 

L’objectiu principal d’aquest projecte és estudiar com afecten les variables 

experimentals a la producció o generació de peròxid d’hidrogen en el càtode de 

difusió d’oxigen (CDO). 

Dins de l’objectiu principal, es duran a terme els següents punts: 

 Realitzar un estudi comparatiu entre diversos processos electroquímics 

d’oxidació avançada (EAOPs): oxidació anòdica (OA), procés electro-

Fenton (EF) i procés foto electro-Fenton (FEF). 

 Estudiar com afecta la variació d’intensitat en els diversos processos 

esmentats. 

 Estudiar com afecta la utilització de diferents elèctrodes: càtode d’acer, 

càtode de difusió d’oxigen (CDO), ànode de platí (Pt) i ànode de diamant 

dopat amb bor (BDD). 

 Realitzar un seguiment de la generació de peròxid d’hidrogen en cada 

experiment mitjançant l’espectrofotometria. 
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CAPÍTOL 2: 

FONAMENTS TEÒRICS 

En aquest capítol s’expliquen els fonaments teòrics necessaris per al 

desenvolupament del projecte. 

2.1. Processos d’Oxidació Avançada (AOPs)  

Els processos d’oxidació avançada (Advanced Oxidation Processes, AOPs) 

consisteixen en la degradació de compostos orgànics mitjançant l’acció d’un 

reactiu oxidant anomenat radical hidroxil (OH), un poderós oxidant degut al seu 

electró desaparellat i al seu potencial d’oxidació de 2,8 V. Aquests radicals, al ser 

agents oxidants molt energètics, són capaços d’oxidar compostos orgànics i 

convertir-los en inorgànics i innocus.  

Els AOPs es classifiquen segons la forma en que generen els radicals hidroxil: 

 Sense aportació d’energia externa 

 Amb aportació d’energia externa 

- Energia radiant (UVA, UVB, UVC i energia solar) 

- Energia ultrasònica (US) 

- Energia elèctrica 

Els que ens interessen en aquest projecte són els que treballen amb aportació 

d’energia elèctrica, és a dir, els processos electroquímics d’oxidació avançada 

(Electrochemical Advanced Oxidation Processes, EAOPs), entre els quals trobem: 

 Oxidació anòdica (OA) 

 Electro-Fenton (EF) 

 Foto electro-Fenton (FEF) 
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2.1.1. Oxidació anòdica (OA) 

En el procés d’oxidació anòdica, amb un càtode d’acer i un ànode d’elevada 

sobretensió a l’oxigen com el platí (Pt) o el diamant dopat amb bor (BDD), 

s’afavoreix l’electrogeneració de radicals hidroxil, que queden adsorbits sobre la 

superfície de l’ànode a partir de l’oxidació de l’aigua que actua com a dissolvent 

(reacció 1).  

En medi àcid o neutre els radicals hidroxil oxidants es generen directament a 

l’ànode com a intermedi de l’oxidació directa de l’aigua a oxigen (reaccions 1 i 

2): 

                       (1) 

            
 

 
          (2) 

A pH≤10, els radicals hidroxil es formen a partir del ió hidròxid (reacció 3): 

                   (3) 

2.1.2. Electro-Fenton (EF) 

En el procés d’electro-Fenton, a més de la reacció que té lloc a l’ànode, s’afegeix 

una sal de Fe2+ a la solució electrolítica de pH àcid per a que tingui lloc la reacció 

de Fenton (reacció 4), per la qual es generen radicals en el sinus de la dissolució. 

A la superfície del càtode es produeix la reducció bielectrònica de l’oxigen amb 

generació de peròxid d’hidrogen (H2O2) (reacció 5) obtingut a partir d’un càtode 

de difusió d’oxigen (CDO) de politetrafluoroetilè recobert de carboni pel que 

circula un corrent d’aire comprimit. El ió Fe2+ es regenera per reducció del Fe3+ 

(reacció 6). 

                               (4) 

                    (5) 

              (6) 

2.1.3. Foto Electro-Fenton (FEF) 

El foto electro-Fenton és una variant del mètode EF, on s’irradia amb llum UVA 

(λ=360 nm) la solució a tractar, per afavorir la fotoregeneració del Fe2+ amb 

producció de radicals hidroxil (reaccions 7 i 8), produint-se la fotodescomposició 

de complexos de Fe3+. 

                           (7) 

                            (8) 

En aquest mètode s’hi troben els dos anteriors, és a dir, tenim radicals hidroxil a 

l’ànode i a la dissolució, el muntatge és el mateix (ànode de BDD o Pt i CDO) i 

una font de radiació ultraviolada. Amb això s’aconsegueix per una banda 

aprofitar l’acció degradativa de la radiació sobre derivats de cadena curta, 

sobretot àcids carboxílics, i produir una petita quantitat de radicals alhora que es 

regenera el reactiu de Fenton (reacció 8) 
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2.2. Elèctrodes 

2.2.1. Càtode de difusió d’oxigen (CDO) 

El càtode de difusió d’oxigen no existeix com a tal sinó que és un muntatge de 

diverses peces i materials. Concretament està format per: 

 Una tela de carboni-tefló. D’aquesta tela se’n retalla un cercle d’uns 3 

cm de diàmetre per a que la superfície d’acció sigui la mateixa que la de 

l’ànode. Aquest cercle es col·loca a la part inferior del càtode, en el suport. 

La cara externa de la tela és la part reactiva, i es troba en contacte amb la 

dissolució a tractar. 

 Una malla de Ni-Cr. Té les mateixes dimensions que la tela de carboni-

tefló i es posa en contacte amb la cara interna del suport (a sobre de la 

tela). Aquesta malla actua com a col·lector de corrent. 

 Un fil de Ni-Cr. Aquest fil es posa en contacte amb la malla de Ni-Cr amb 

la funció de mantenir un bon contacte elèctric. 

 Un tub de vidre, per on entra l’oxigen que és regulat mitjançant un 

rotàmetre. 

 Un tap de PVC, que assegura l’estanquitat del càtode. 

 Un tub de PVC, on va el muntatge de totes les peces. 

 La part inferior del suport és una unió roscada on s’hi col·loca la tela de 

carboni-tefló i la malla de Ni-Cr. També és de PVC. 

L’esmentat càtode de difusió d’oxigen s’utilitza en aquest projecte com a difusor 

d’oxigen en els processos d’oxidació anòdica, electro-Fenton i foto electro-Fenton 

per a electrogenerar peròxid d’hidrogen.  
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Figura 1. Secció del càtode de difusió d’oxigen (CDO). 

2.2.2. Ànode de diamant dopat amb bor (BDD) 

Els elèctrodes de BDD presenten resultats excel·lents respecte al tractament 

d’aigües contaminades.  

Altres elèctrodes alternatius per a aquesta aplicació presenten inconvenients 

considerables:  

 El carboni amorf es desactiva ràpidament a causa de la passivació de la 

superfície. 

 Alguns mostren una oxidació molt selectiva (IrO2). 

 Alguns introdueixen elements tòxics en el medi (PbO2). 

 En altres apareixen problemes amb el temps de la vida útil (SnO2). 

Les característiques més destacables dels elèctrodes de BDD són: 

1. Elevada sobretensió d’evolució d’oxigen. 

2. Bona estabilitat química del diamant, inclús amb grans nivells de dopatge. 

3. Conductivitat elèctrica acceptable, gràcies al dopatge amb els àtoms de bor. 
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4. Caràcter inert, fet important en ambients agressius. 

5. Poca adsortivitat. 

6. Molt bon comportament a densitats de corrent moderades. 

7. Conductivitat tèrmica elevada del diamant, fet que possibilita un bon control 

de la temperatura superficial. 

8. Valors baixos de corrents de fons (background current) que fan d’aquest 

elèctrode un bon material per a l’electroanàlisi. 

Els elèctrodes de BDD presenten una elevada sobretensió d’evolució d’oxigen i 

hidrogen. Aquest fet és molt important, perquè l’evolució d’oxigen i d’hidrogen 

són les dues reaccions paràsites més significatives quan es duen a terme 

processos d’electròlisi en medi aquós. Com que el BDD dificulta aquestes dues 

reaccions, els processos d’oxidació de contaminants són més eficients 

energèticament i, per tant, econòmicament. 

El caràcter inert del BDD permet produir i acumular una gran quantitat de 

radicals hidroxil adsorbits dèbilment a la superfície, essent difícil que formin un 

enllaç fort amb la xarxa de l’òxid superficial de l’elèctrode. 

Les pel·lícules de BDD tenen un gruix d’1-3 μm, són d’estructura policristal·lina 

tridimensional i morfologia columnar. La superfície presenta grups C-H apolars 

que confereixen característiques hidròfobes i que a més influeixen en la velocitat 

de les reaccions de transferència electrònica. 

En les figures 2 i 3 es presenten imatges de la pel·lícula de BDD. La superfície 

presenta una estructura cristal·lina. En la figura 3 s’observa la tridimensionalitat i 

la rugositat dels elèctrodes de BDD. 

 

Figura 2. Elèctrode dopat amb bor. 
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Figura 3. Imatge del BDD. 

2.2.3. Ànode de platí (Pt) 

Tradicionalment, els elèctrodes de platí han estat àmpliament emprats a la 

indústria electroquímica i analítica degut a: 

1. Estabilitat química fins i tot en potencials alts i medis molt corrosius. 

2. El seu caràcter inert. 

3. Alta propietat electrocatalítica. 

4. Bona conductivitat. 

5. Elevada sobretensió a l’oxigen. 

Aquestes propietats proveeixen les cel·les electroquímiques d’alta durabilitat i 

continuïtat de procés. 

2.3. Espectrofotometria 

L’espectrofotometria de UV-Vis té com a finalitat la identificació de compostos 

que absorbeixen a la zona ultraviolada i visible de l’espectre. Tanmateix permet 

fer la determinació quantitativa d’aquestes substàncies. 

L’espectrofotometria ultravioleta-visible utilitza feixos de radiació de l’espectre 

electromagnètic, en el rang UV de 80 a 400 nm, principalment de 200 a 400 nm i 

en el de la llum visible de 400 a 800 nm. 

La llei que regeix l’absorció de qualsevol radiació que incideix sobre una 

dissolució o líquid és la llei de Beer. Aquesta relaciona l’absorbància (A) d’una 

substància absorbent amb la concentració de la mateixa a la dissolució, i 

s’expressa com: 

         (9) 

On tenim que: 

ε = absortivitat molar que és característica de la substància que absorbeix 

b = ample de la cubeta 

c = concentració de la substància 
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L’absorbància està relacionada amb la transmitància per: 

       (
 

 
) (10) 

I aquesta s’expressa: 

   
 

  
 (11) 

On: 

I0 = intensitat de la radiació incident 

I = intensitat de la radiació transmesa 

 

La transmitància s’expressa normalment en percentatge. 

La llei de Beer només és aplicable per una radiació monocromàtica. 

L’espectrofotòmetre té un dispositiu òptic (xarxa de difracció o prisma òptic) que 

ens permet seleccionar una banda molt estreta de la radiació procedent del focus 

radiant, que a l’espectrofotometria del visible és una làmpada de filament de 

tungstè. 

Quan s’enregistren els valors d’absorbància d’una substància respecte a la 

longitud d’ona emprada s’obté un gràfic, anomenat espectre d’absorció, que és 

característic de la substància que s’analitza. 

 

Figura 4. Exemple d’espectre d’absorció. 

A qualsevol substància acolorida li correspon un espectre d’absorció particular a 

la zona de la radiació visible. En algunes ocasions, aquesta dada és suficient per 
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a identificar la substància per comparació amb espectres del visible obtinguts 

amb substàncies pures i conegudes. 

Com en qualsevol tècnica experimental, caldrà prèviament fer un calibrat de la 

resposta de l’aparell mitjançant una col·lecció de mostres patró de concentració 

coneguda. 

2.3.1. Espectrofotòmetre 

Un espectrofotòmetre és un instrument emprant a la física òptica que serveix per 

a mesurar, en funció de la longitud d’ona, la relació entre valors d’una mateixa 

magnitud fotomètrica relatius a dos feixos de radiacions. També és emprat en els 

laboratoris de química per a la quantificació de substàncies i microorganismes. 

Hi ha varis tipus d’espectrofotòmetres, poden ser d’absorció atòmica o 

espectrofotòmetre de massa.  

Aquest instrument té la capacitat de projectar un feix de llum monocromàtica a 

través d’una mostra i mesurar la quantitat de llum que és absorbida per aquesta 

mostra. Això permet a l’operador realitzar dos funcions: 

1. Donar informació sobre la naturalesa de la substància en la mostra. 

2. Indicar indirectament quina quantitat de la substància que ens interessa està 

present a la mostra. 

Els components principals d’un espectrofotòmetre són: 

 Font de llum. La font de llum que il·lumina la mostra ha de complir amb 

les següents condicions: estabilitat, direccionabilitat, distribució d’energia 

espectral continua i llarga vida. Les fonts emprades són: làmpada de 

wolframi (també anomenat tungstè) per a llum visible, làmpada d’arc de 

xenó i làmpada de deuteri per a llum ultravioleta. 

 Monocromador. Aïlla la banda de longitud d’ona desitjada de la resta de 

l’espectre i la dispersa al compartiment de la mostra. S’utilitza per obtenir 

llum monocromàtica. 

Està constituït per les escletxes d’entrada i sortida, col·limadors i l’element 

de dispersió. El col·limador s’ubica entre l’escletxa d’entrada i sortida. És 

una lent que porta el feix de llum que entra amb una determinada longitud 

d’ona cap a un prisma que separa totes les longituds d’ona d’aquell feix i 

la longitud desitjada es dirigeix cap a una altra lent que dirigeix aquest 

feix cap a l’escletxa de sortida. 

 Compartiment de mostra. És on té lloc la interacció del feix 

electromagnètic amb la matèria (s’ha de produir on no hi hagi absorció ni 

dispersió de les longituds d’ona). 

 Detector. És qui detecta una radiació i, al seu torn, la deixa en evidència, 

per al seu posterior estudi. Hi ha de dos tipus: els que responen als fotons 

i els que responen al calor. 

 Registrador. Converteix el fenomen físic en números proporcionals a 

l’analit en qüestió. 
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 Fotodetectors. Mesuren quantitativament la radiació que passa per la 

mostra. En els instruments moderns s’hi troba una sèrie de 16 

fotodetectors per percebre la senyal de forma simultània en 16 longituds 

d’ona, cobrint l’espectre visible. Això redueix el temps de mesura, i 

minimitza les parts mòbils de l’equip. 
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CAPÍTOL 3: 

MATERIAL I REACTIUS 

En aquest capítol s’expliquen els equips, material i reactius necessaris per a la 

realització del projecte. 

3.1. Equips de mesura 

3.1.1. Potenciostat 

Els assaigs han estat realitzats en condicions galvanostàtiques (intensitat 

aplicada constant). Aquestes condicions s’han regulat amb un 

potenciostat/galvanostat model Hameg Instruments Supply HM 7042-4. 

 

Figura 5. Potenciostat model Hameg. 
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3.1.2. pH-metre 

El pH-metre és un sensor utilitzat per a mesurar el pH d’una dissolució. La 

determinació del pH consisteix en mesurar el potencial que es desenvolupa a 

través d’una fina membrana de vidre que separa dues solucions amb diferent 

concentració de protons. En conseqüència, es coneix molt bé la sensibilitat i la 

selectivitat de les membranes de vidre davant el pH. 

El pH-metre requereix ser calibrat diàriament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. pH-metre model Crison GLP22. 

3.1.3. Bany termostàtic 

Aquest equip s’encarrega de mantenir constant la temperatura de treball durant 

l’experiment; només fa la funció d’escalfar, no de refredar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Bany termostàtic model Selecta Digiterm 200. 
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3.1.4. Rotàmetre 

S’utilitza per a regular la sortida d’oxigen de la bombona al càtode de difusió 

d’oxigen (CDO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Rotàmetre de la marca Kobold. 

3.1.5. Balança analítica 

S’utilitza per pesar les quantitats necessàries de reactiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Balança analítica. 
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3.1.6. Espectrofotòmetre 

Es fa servir per mesurar l’absorbància dels patrons i de les mostres, per fer-ho 

s’utilitza una cubeta de quars. 

 

 

Figura 10. Espectrofotòmetre. 

 

 

Figura 11. Cubeta de quars. 
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3.2. Sistema electroquímic 

3.2.1. Sistema electroquímic 

El sistema electroquímic consta d’una cel·la electrolítica on es troben l’ànode i el 

càtode connectats al potenciostat. La cel·la està connectada al bany termòstatic i 

col·locada a sobre d’un agitador magnètic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Muntatge del sistema electroquímic. 

3.2.2. Cel·la electrolítica 

Aquesta cel·la està dotada d’una camisa per on circula l’aigua a la temperatura 

desitjada, que ha estat regulada amb el bany termostàtic prèviament explicat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cel·la dotada de camisa. 
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3.2.3. Agitador magnètic 

Les dissolucions han estat agitades mitjançant un agitador Selecta; l’agitador, 

connectat entre 300-400 rpm, proporciona a la cel·la electrolítica l’agitació 

necessària per a mantenir la mostra homogènia en tot moment. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Agitador magnètic de la marca Selecta. 

3.3. Altres materials utilitzats 

3.3.1. Llum UV 

Per a realitzar els experiments de foto electro-Fenton s’ha emprat llum UV 

provinent d’un fluorescent Philips de llum negra, de 6 W de potència i 20 cm de 

longitud, amb una λmàx=360 nm. Col·locat aproximadament a uns 5-6 cm des de 

la part superior de la cel·la. 

 

 

 

 

Figura 15. Fluorescent de llum ultravioleta Philips. 

3.3.2. Tela negra 

Aquesta tela ha estat utilitzada en els experiments realitzats de foto electro-

Fenton amb la finalitat d’evitar el pas d’una altra llum a la mostra que no fos la 

proporcionada per la làmpada UV. 

 

 

 

 

Figura 16. Tela negra. 
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3.3.3. Filtres 

En els processos d’electro-Fenton i de foto electro-Fenton les mostres s’han de 

filtrar mitjançant filtres de polièster de 0,45 μm, abans de ser tractades. 

 

 

 

Figura 17. Filtre i xeringa. 

3.4. Elèctrodes 

3.4.1. Ànode de diamant dopat amb bor (BDD) 

El material per aquest ànode el subministra Adamant Technologies (Suïssa), i té 

una superfície d’actuació de 3 cm2. 

 

 

 

 

 

Figura 18. Ànode de BDD. 

 

3.4.2. Càtode d’acer 

És d’acer inoxidable AISI 304, amb una superfície d’actuació de 3 cm2. 

 

Figura 19. Càtode d’acer. 
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3.4.3. Ànode de platí (Pt) 

És de platí 99,99% laminat, subministrat per SEMPSA, amb una superfície 

d’actuació de 3 cm2. 

 

Figura 20. Ànode de platí. 

3.4.4. Càtode de difusió d’oxigen (CDO) 

Aquest càtode és un prototip, explicat prèviament, que es col·loca dins de la 

cel·la electrolítica en contacte amb la dissolució, connectat mitjançant un tub de 

goma al rotàmetre que, al seu torn, va connectat a la bombona d’oxigen. El 

material PTFE carbó ha esta subministrat per E-TEK (EUA). 

 

 

 

 

 

 

Figures 21 i 22. Càtode de difusió d’oxigen. 
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3.5. Reactius 

3.5.1. Oxigen (O2) 

La bombona s’utilitza per a subministrar oxigen al càtode de difusió d’oxigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Bombona d’oxigen. 

3.5.2. Sodi sulfat anhidre (Na2SO4) 

S’utilitza com a electròlit de fons per a una millor conducció en la dissolució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Envàs de sodi sulfat anhidre. 
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3.5.3. Ferro II sulfat · 7 hidratat (FeSO4·7H2O) 

S’utilitza com a reactiu de Fenton. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Envàs de ferro II sulfat heptahidratat. 

3.5.4. Àcid sulfúric (H2SO4) 

S’utilitza, diluït, per disminuir el pH de la dissolució, i, concentrat, per a la 

preparació de la dissolució de Ti (IV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Ampolla d’àcid sulfúric. 
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3.5.5. Hidròxid de sodi (NaOH). 

S’utilitza, diluït, per augmentar el pH de la dissolució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Envàs d’hidròxid de sodi (llenties). 

3.5.6. Peròxid d’hidrogen (H2O2) 

S’utilitza per preparar la solució mare en la realització de la recta de calibratge. 

 

Figura 28. Envàs de peròxid d’hidrogen. 
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3.5.7. Permanganat de potassi (KMnO4) 

S’utilitza per preparar la solució de permanganat de potassi necessària per 

valorar la solució de peròxid d’hidrogen. 

 

Figura 29. Envàs de permanganat de potassi. 

3.5.8. Àcid fosfòric (H3PO4) 

S’utilitza per eliminar la interferència del Fe2+ en els experiments d’electro-

Fenton i foto electro-Fenton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Envàs d’àcid fosfòric. 
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3.5.9. Aigua qualitat reactiu analític 

S’utilitza aigua qualitat reactiu analític en tots els casos en els que es necessita 

aigua, ja que aquesta és ultra pura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Aparell d’aigua qualitat reactiu analític. 

3.5.10. Oxalat de sodi (Na2C2O4) 

S’utilitza per valorar la solució de permanganat de potassi. 

 

Figura 32. Envàs d’oxalat de sodi. 
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3.5.11. Oxisulfat de titani (IV) hidratat (TiO(SO4)) 

S’utilitza per a preparar la solució de titani (IV). 

 

Figura 33. Envàs d’oxisulfat de titani (IV) hidratat. 
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CAPÍTOL 4: 

MÈTODE 

EXPERIMENTAL 

El treball que es planteja és estudiar com afecten les variables experimentals a la 

producció o generació de peròxid d’hidrogen en el CDO. 

Per tal de dur a terme aquest estudi es faran experiments amb una solució blanc 

(aigua + electròlit de fons) i amb els tres mètodes descrits; es prendran mostres 

a intervals de temps regular i s’analitzarà el contingut de peròxid d’hidrogen 

mitjançant espectrofotometria en el visible. La quantificació del peròxid acumulat 

és possible per la formació d’un complex acolorit amb Ti (IV) (reacció 12). 

                
              

       (12) 

Aquest complex groc té un màxim d’absorció entre 408 i 410 nm. A petites 

concentracions de Ti, la intensitat del color és proporcional a la concentració del 

complex. 
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4.1. Obtenció de la recta de calibratge 

Per obtenir la recta de calibratge es segueix el següent procediment d’anàlisi. 

4.1.1. Preparació i valoració d’una solució de permanganat de potassi 

Es prepara 1L de KMnO4 500 mg/L. 

   
      

 
 
   

  
                

Es pesa la quantitat calculada, prèviament dessecada a 110 ºC en estufa i es 

porta a un volum total d’1L en matràs aforat i aigua qualitat reactiu analític. 

Com que el permanganat no és un patró primari cal valorar-lo amb alguna 

substància que ho sigui, com l’oxalat de sodi (reacció 13). 

       
         

                  (13) 

              
     

  
 

           

              
 
             

           
 
             

             
                 

Amb els volums consumits de 3 valoracions i els pesos valorats d’oxalat, es 

calcula la concentració exacta del permanganat. A cada valoració s’han d’afegir 

15 mL d’àcid sulfúric 1:8 per donar medi àcid. 

Taula 1. Resum valoració solució permanganat 

Volum consumit KMnO4 Pes Na2C2O4 Molaritat KMnO4 

11,8 mL 0,0139 g 3,516·10-3 mol/L 

12,9 mL 0,0136 g 3,147·10-3 mol/L 

12,1 mL 0,0136 g 3,355·10-3 mol/L 

Mitja: 3,339·10-3 mol/L 

Càlculs 

               

             
 
            

         
 
            

             
 

           

             
           

   

 
      

4.1.2. Preparació i valoració d’una solució de peròxid d’hidrogen 

Es prepara 1 L de solució de H2O2 de 500 mg/L. 
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Es valora la solució amb el permanganat preparat anteriorment i es troba la 

concentració exacta del peròxid (a cada erlenmeyer s’afegeixen també 15 mL 

d’àcid sulfúric 1:8). 

Taula 2. Resum valoració solució peròxid d’hidrogen 

Volum consumit H2O2 Volum KMnO4 Molaritat H2O2  

12,0 mL 20 mL 0,01391 mol/L 

11,9 mL 20 mL 0,01403 mol/L 

12,2 mL 20 mL 0,01368 mol/L 

12,2 mL 20 mL 0,01368 mol/L 

Mitja: 0,01383 mol/L 470,3583 mg/L 

Càlculs 

           

          
 
          

      
 
                    

             
 

        

          
        

   

 
     

                

        
 
            

          
 
            

        
         

  

 
     

Es preparen en matrassos aforats i mesurant els volums amb pipetes, solucions 

patró de peròxid d’hidrogen de 50, 100, 250, 300 i 500 mg/L, per dilució de la 

solució mare de 500 mg/L ja titulada. 

4.1.3. Preparació de la solució de Ti(IV) en àcid sulfúric 

Es prepara 1 L 20 mM de Ti(IV) pesant 3,2 g de TiO(SO4) (assecat en estufa 

durant 2 h a 110 ºC abans de la pesada), s’afegeix un petit volum d’aigua 

qualitat reactiu analític en un vas de precipitats de 2 L. En vitrina, s’afegeixen 

lentament 180 mL d’àcid sulfúric de 95-97%, controlant que la temperatura no 

sobrepassi els 70-80 ºC (OPERAR AMB MOLTA PRECAUCIÓ I AMB PROTECCIÓ 

OCULAR) (la solució passa d’opaca a transparent). Es deixa refredar el contingut 

del vas i després s’enrasa a 1 L en matràs aforat també amb aigua qualitat 

reactiu analític. 

Aquesta dissolució es protegeix de la llum solar cobrint el matràs amb paper 

d’alumini. 

4.1.4. Obtenció de la recta de calibratge 

Solució blanc: a un matràs aforat de 10 mL s’afegeix: 

1,5 mL Na2SO4 0,05 M + 4 mL solució Ti(IV) portar a un volum de 10 mL amb 

aigua qualitat reactiu analític. 

Patrons: a un matràs aforat de 10 mL s’afegeix: 

1,5 mL Na2SO4 0,05 M + 4 mL solució Ti(IV) + 0,5 mL patró H2O2 (un per cada 

concentració dels patrons preparats, 50, 100, 250, 300 i 500 mg/L) i s’enrasa a 

10 mL amb aigua qualitat reactiu analític. 

Els volums han de ser mesurats amb pipeta aforada o graduada. 
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Es mesura l’absorbància de tots els patrons enfront del blanc a una longitud 

d’ona de 408 nm, i s’obté la recta de calibratge. 

Taula 3. Absorbància dels patrons. 

mg/L H2O2 Absorbància 

47,0 0,048495 

94,0 0,098774 

     282,2 0,289890 

     470,4 0,504110 

Figura 34. Recta de calibratge. 

S’obté la següent equació de la recta i valor de R2: 

                  (14) 

           (15) 

4.2. Mesura de peròxid d’hidrogen eletrogenerat 

pel CDO 

4.2.1. Muntatge del sistema electroquímic 

A continuació s’exposen les diferents etapes per dur a terme el procés 
experimental: 

1. Es posa en funcionament el bany termostàtic a 35 ºC, si cal s’afegeix aigua al 

bany. 

2. Es calibra el pH-metre, amb les solucions tampó. 

3. Es mesuren 100 mL d’aigua qualitat reactiu analític. 

4. Es pesen 0,7102 g de Na2SO4 (electròlit de fons). 
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[Na2SO4] = 50 mM = 0,7102 g Na2SO4 

5. En el cas que a l’experiment s’hagi d’utilitzar Fe2+: 

[Fe2+] = 0,5 mM = 0,014 g FeSO4·7H2O 

6. S’introdueix dins de la cel·la electrolítica la dissolució, l’electròlit de fons, per 

tal que el transport estigui controlat per difusió; i, si li correspon a 
l’experiment, el ferro esmentat en el punt anterior. 

7. Es posa en marxa l’agitació. 

8. S’ajusta la dissolució al pH desitjat utilitzant H2SO4 (0,72 M) i NaOH (0,5 M) i 
es mesura amb el pH-metre. 

9. Mitjançant una xeringa s’agafa la primera mostra, que correspon a temps 0. 

10. Es col·loquen els elèctrodes el més a prop possible entre ells però sense que 

es toquin. 

11. En cas que s’utilitzi el càtode de difusió d’oxigen, s’obren les claus de pas de 
la bombona d’oxigen i es regula el cabal amb l’ajuda del rotàmetre, per tenir 

un cabal constant d’1,8 L/h. 

12. Si es realitza l’experiment de foto electro-Fenton, cal col·locar la làmpada de 

llum UV i tapar el muntatge amb la tela negra. 

13. S’encén el potenciostat i es posa a la intensitat corresponent (procurant que 
s’encengui la llum vermella per tal de que no variï en gran mesura la 

intensitat) i alhora es posa en marxa el cronòmetre i s’encén la làmpada de 
llum UV, en cas que sigui necessari. 

14. S’agafa mostra cada quinze minuts i es tracten com s’indica a continuació: 

 Solució Blanc. No cal preparar-la per cada mostra, serveix la mateixa per 

un experiment sencer. Posar en matràs aforat de 10 mL: 1,5 mL Na2SO4 

0,05 M + 4 mL solució Ti(IV) i enrasar a 10 mL amb aigua qualitat reactiu 

analític. 

 Mostres.  Posar en matrassos aforats de 10 mL: 1,5 mL Na2SO4 0,05 M + 

4 mL solució Ti(IV) + 0,5 mL de la mostra i enrasar a 10 mL amb aigua 

qualitat reactiu analític. 

En els experiments en que s’afegeix Fe2+ com a catalitzador, cal eliminar la 

interferència que aquest aporta, afegint unes gotes d’àcid fosfòric abans 

d’afegir el Ti(IV) fins que el color groguenc de la mostra desaparegui. 

Afegir aproximadament el mateix nombre de gotes de fosfòric a la solució 

blanc. 

Un cop obtinguda la lectura d’absorbància per cada mostra, s’interpola el valor 

en la recta de calibratge (Llei de Beer) i s’obté la concentració de peròxid. Es 

representa gràficament concentració H2O2 vs. temps i s’obté la corba de 

generació de peròxid en les condicions experimentals assajades. Els valors de la 

concentració van augmentant fins arribar a una concentració de saturació, a 

partir d’aquest valor es mantenen constants. 
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A continuació es presenta un exemple de muntatge. 

 

Figura 35. Exemple de muntatge amb càtode de difusió d’oxigen. 
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CAPÍTOL 5: 

RESULTATS 

EXPERIMENTALS 

En aquest capítol es mostren els experiments realitzats i els resultats obtinguts. 
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5.1. Experiments realitzats 

En la següent taula es mostren els experiments realitzats, detallant les 

condicions de treball en les que s’han dut a terme. 

Taula 4. Resum dels experiments realitzats amb ànode de Pt. 

nº exp MÈTODE ÀNODE CÀTODE pH I (mA) T (ºC) [Na2SO4] mM [Fe2+] lamp. UV 

1 OA Pt acer 3 100 35 50 0 no 

2 OA Pt acer 3 200 35 50 0 no 

3 OA Pt acer 3 300 35 50 0 no 

4 OA Pt acer 3 450 35 50 0 no 

 

5 OA Pt CDO 3 100 35 50 0 no 

6 OA Pt CDO 3 200 35 50 0 no 

7 OA Pt CDO 3 300 35 50 0 no 

8 OA Pt CDO 3 450 35 50 0 no 

 

9 EF Pt CDO 3 100 35 50 0,5 mM no 

10 EF Pt CDO 3 200 35 50 0,5 mM no 

11 EF Pt CDO 3 300 35 50 0,5 mM no 

12 EF Pt CDO 3 450 35 50 0,5 mM no 

 

13 FEF Pt CDO 3 100 35 50 0,5 mM si 

14 FEF Pt CDO 3 200 35 50 0,5 mM si 

15 FEF Pt CDO 3 300 35 50 0,5 mM si 

16 FEF Pt CDO 3 450 35 50 0,5 mM si 
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Taula 5. Resum dels experiments realitzats amb ànode de BDD. 

nº exp MÈTODE ÀNODE CÀTODE pH I (mA) T (ºC) [Na2SO4] mM [Fe2+] lamp. UV 

17 OA BDD acer 3 100 35 50 0 no 

18 OA BDD acer 3 200 35 50 0 no 

19 OA BDD acer 3 300 35 50 0 no 

20 OA BDD acer 3 450 35 50 0 no 

 

21 OA BDD CDO 3 100 35 50 0 no 

22 OA BDD CDO 3 200 35 50 0 no 

23 OA BDD CDO 3 300 35 50 0 no 

24 OA BDD CDO 3 450 35 50 0 no 

 

25 EF BDD CDO 3 100 35 50 0,5 mM no 

26 EF BDD CDO 3 200 35 50 0,5 mM no 

27 EF BDD CDO 3 300 35 50 0,5 mM no 

28 EF BDD CDO 3 450 35 50 0,5 mM no 

 

29 FEF BDD CDO 3 100 35 50 0,5 mM si 

30 FEF BDD CDO 3 200 35 50 0,5 mM si 

31 FEF BDD CDO 3 300 35 50 0,5 mM si 

32 FEF BDD CDO 3 450 35 50 0,5 mM si 

 

On: 

OA = Oxidació anòdica 

EF = Electro-Fenton 

FEF = Foto electro-Fenton 

CDO = Càtode de difusió d’oxigen 

Pt = Ànode de platí 

BDD = Ànode de diamant dopat amb bor 
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5.2. Oxidació anòdica (OA) 

5.2.1. OA Acer-Pt 

La figura 36 mostra els resultats obtinguts en el procés d’oxidació anòdica amb 

càtode d’acer i ànode de Pt a diferents intensitats. 

 

Figura 36. Comparació oxidació anòdica amb càtode d’acer i ànode de 

platí; pH=3; 35 ºC; 50 mM Na2SO4; a diferents intensitats. 

Analitzant la figura 36 s’observa que: 

 Pràcticament no es genera H2O2. 

 No influeix el fet de variar la intensitat de treball. 

 La poca quantitat de H2O2 generada es deu a la següent reacció: 

                        (16) 

           (17) 

On M es refereix a l’ànode de Pt. 
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5.2.2. OA Acer-BDD 

La figura 37 mostra els resultats obtinguts en el procés d’oxidació anòdica amb 

càtode d’acer i ànode de BDD a diferents intensitats. 

 

 

Figura 37. Comparació oxidació anòdica amb càtode d’acer i ànode de 

BDD; pH=3; 35 ºC; 50 mM Na2SO4; a diferents intensitats. 

Analitzant la figura 37 s’observa que: 

 Pràcticament no es genera H2O2. 

 No influeix el fet de variar la intensitat de treball. 

 La poca quantitat de H2O2 generada es deu a les reaccions 16 i 17. On, en 

aquest cas, M es refereix a l’ànode de BDD. 

 

 

 

 

 

 

 



Olga Romero  

 - 46 - 

5.2.3. OA CDO-Pt 

La figura 38 mostra els resultats obtinguts en el procés d’oxidació anòdica amb 

CDO i ànode de Pt a diferents intensitats. 

 

 

Figura 38. Comparació oxidació anòdica amb càtode de difusió d’oxigen 

i ànode de platí; pH=3; 35 ºC; 50 mM Na2SO4; a diferents intensitats. 

Analitzant la figura 38 s’observa que: 

 A l’augmentar la intensitat augmenta la generació de H2O2.  

 A 450 mA el pendent és més pronunciat que a 300 mA però s’estabilitza 

en menys temps i a una concentració menor de H2O2.  

 A 200 mA els valors de concentració obtinguts són el doble que els de 100 

mA fins als 180 minuts, per tant, existeix proporcionalitat entre l’augment 

d’intensitat i de concentració fins aquest instant. 

 A 300 mA els valors de concentració obtinguts són 1,5 vegades els de 200 

mA fins als 180 minuts. 
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5.2.4. OA CDO-BDD 

La figura 39 mostra els resultats obtinguts en el procés d’oxidació anòdica amb 

CDO i ànode de BDD a diferents intensitats. 

 

 

Figura 39. Comparació oxidació anòdica amb càtode de difusió d’oxigen 

i ànode de BDD; pH=3; 35 ºC; 50 mM Na2SO4; a diferents intensitats. 

Analitzant la figura 39 s’observa que: 

 A l’augmentar la intensitat augmenta la generació de H2O2.  

 La diferència de pendent entre l’experiment realitzat a 300 mA i el de 450 

mA és mínima, i ambdós s’estabilitzen a concentracions i temps molt 

similars. Tots dos tenen el màxim a la mateixa concentració, per tant, en 

aquest cas amb ànode de BDD no cal treballar a 450 mA perquè a 300 mA 

s’obté pràcticament la mateixa concentració. 
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5.2.5. Comparació OA CDO-Pt/BDD 

La figura 40 mostra una comparativa entre els resultats obtinguts amb el procés 

d’oxidació anòdica, utilitzant CDO i ànode de Pt i BDD a diferents intensitats. 

 

Figura 40. Comparació oxidació anòdica amb CDO-Pt i CDO-BDD; 

pH=3; 35 ºC; 50 mM Na2SO4; a diferents intensitats. 

Analitzant la figura 40 s’observa que: 

 A intensitat 100 mA, l’ànode pràcticament no influeix ja que, tot i 

canviant-lo, les dues gràfiques obtingudes són molt similars. Val a dir que 

amb l’ànode de BDD la concentració de H2O2 és lleugerament superior a la 

obtinguda amb l’ànode de Pt. 

 A intensitat 200 mA, l’ànode pràcticament no influeix ja que, tot i 

canviant-lo, les dues gràfiques obtingudes són molt similars. Val a dir que 

amb l’ànode de BDD la concentració de H2O2 és lleugerament superior a la 

obtinguda amb l’ànode de Pt. 

 A intensitat 300 mA, les dues gràfiques tenen un comportament molt 

similar. Hi ha més generació de H2O2 amb l’ànode de BDD fins als 135 

minuts, després d’aquest moment s’estabilitza a una concentració inferior 

a la obtinguda amb l’ànode de Pt. 

 A intensitat 450 mA, el pendent obtingut amb l’ànode de Pt és més 

pronunciat, tot i que el màxim de concentració s’obté amb l’ànode de BDD. 

Amb ànode de Pt l’estabilització és a una concentració inferior que la 

obtinguda amb ànode de BDD. 

 Els valors d’estabilització de 450 mA són inferiors als de 300 mA.  

 A 300 i 450 mA les gràfiques no tenen un comportament tant previsible 

com a 100 i 200 mA. Això és degut al fet de treballar a concentracions 

elevades (~0,09 M), ja que la llei de Beer garanteix linealitat a baixes 

concentracions (de l’ordre de 0,01 M). 
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 La combinació que genera més H2O2 pel mètode d’oxidació anòdica és 

CDO-BDD a 450 mA. 

5.3. Electro-Fenton (EF) 

5.3.1. EF CDO-Pt 

La figura 41 mostra els resultats obtinguts en el procés electro-Fenton amb CDO 

i ànode de Pt a diferents intensitats. 

 

 

Figura 41. Comparació electro-fenton amb càtode de difusió d’oxigen i 

ànode de platí; pH=3; 35 ºC; 50 mM Na2SO4; 0,5 mM Fe2+; a diferents 

intensitats. 

Analitzant la figura 41 s’observa que: 

 A l’augmentar la intensitat augmenta la generació de H2O2.  

 A 100, 200, 300 i 450 mA les gràfiques s’estabilitzen al mateix temps, 

aproximadament 300 minuts. 
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5.3.2. EF CDO-BDD 

La figura 42 mostra els resultats obtinguts en el procés electro-Fenton amb CDO 

i ànode de BDD a diferents intensitats. 

 

 

Figura 42. Comparació electro-fenton amb càtode de difusió d’oxigen i 

ànode de BDD; pH=3; 35 ºC; 50 mM Na2SO4; 0,5 mM Fe2+;  a diferents 

intensitats. 

Analitzant la figura 42 s’observa que: 

 A l’augmentar la intensitat augmenta la generació de H2O2, tot i que entre 

300 i 450 mA hi ha poca diferència de pendent (450 mA és lleugerament 

superior). 

 Aquesta comparació només la podem estudiar fins als 150 minuts, perquè 

a partir d’aquest instant l’experiment realitzat a 450 mA es comporta de 

forma anòmala, ja que la concentració disminueix considerablement. Això 

pot ser degut, en gran part, a que a concentracions elevades (~0,09 M) no 

es garanteix la linealitat de la llei de Beer. 
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5.3.3. Comparació EF CDO-Pt/BDD 

La figura 43 mostra una comparativa entre els resultats obtinguts amb el procés 

electro-Fenton, utilitzant CDO i ànode de Pt i BDD a diferents intensitats. 

 

 

Figura 43. Comparació electro-fenton amb CDO-Pt i CDO-BDD; pH=3; 

35 ºC; 50 mM Na2SO4; 0,5 mM Fe2+; a diferents intensitats. 

Analitzant la figura 43 s’observa que: 

 A intensitat 100 mA, treballar amb BDD genera més H2O2 que el 

corresponent experiment amb Pt. 

 A intensitat 200 mA, treballar amb BDD genera molt més H2O2 que amb 

Pt. 

 La diferència de H2O2 generat entre Pt i BDD és molt més gran a 200 mA 

que a 100 mA. 

 A intensitat 300 mA, treballar amb BDD genera molt més H2O2 que amb 

Pt. 

 La diferència de H2O2 generat entre Pt i BDD és molt més gran a 300 mA 

que a 200 mA. 

 A partir del comportament de 100, 200 i 300 mA s’observa que a 

l’augmentar la intensitat, la diferència entre Pt i BDD és cada vegada més 

gran. Degut a aquest fet, s’observa que la quantitat de H2O2 generada amb 

CDO-Pt a 300 mA és pràcticament igual a la generada per CDO-BDD a 200 

mA. 
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 A intensitat 450 mA, fins als 150 minuts es genera més H2O2 amb BDD 

que amb Pt, tot i que fins als 45 minuts tenen el mateix pendent. 

 La combinació que genera més H2O2  pel mètode electro-Fenton és CDO-

BDD a 300 mA. 

5.4. Foto electro-Fenton (FEF) 

5.4.1. FEF CDO-Pt 

La figura 44 mostra els resultats obtinguts en el procés foto electro-Fenton amb 

CDO i ànode de Pt a diferents intensitats. 

 

 

Figura 44. Comparació foto electro-fenton amb càtode de difusió 

d’oxigen i ànode de platí; pH=3; 35 ºC; 50 mM Na2SO4; 0,5 mM Fe2+; 

làmpada UV; a diferents intensitats. 

Analitzant la figura 44 s’observa que: 

 A l’augmentar la intensitat augmenta la generació de H2O2. 

 A 100, 200 i 300 mA hi ha una estabilització al mateix temps, 

aproximadament als 200 minuts. 

 A 450 mA no hi ha una estabilització clara. 
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5.4.2. FEF CDO-BDD 

La figura 45 mostra els resultats obtinguts en el procés foto electro-Fenton amb 

CDO i ànode de BDD a diferents intensitats. 

 

 

Figura 45. Comparació foto electro-fenton amb càtode de difusió 

d’oxigen i ànode de BDD; pH=3; 35 ºC; 50 mM Na2SO4; 0,5 mM Fe2+; 

làmpada UV; a diferents intensitats. 

Analitzant la figura 45 s’observa que: 

 A l’augmentar la intensitat augmenta la generació de H2O2. 

 A 450 mA s’estabilitza a una concentració menor que a 300 mA. 
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5.4.3. Comparació FEF CDO-Pt/BDD 

La figura 46 mostra una comparativa entre els resultats obtinguts amb el procés 

foto electro-Fenton, utilitzant CDO i ànode de Pt i BDD a diferents intensitats. 

 

 

Figura 46. Comparació foto electro-fenton amb CDO-Pt i CDO-BDD; 

pH=3; 35 ºC; 50 mM Na2SO4; 0,5 mM Fe2+; làmpada UV; a diferents 

intensitats. 

Analitzant la figura 46 s’observa que: 

 A intensitat 100 mA la concentració de H2O2  és lleugerament superior amb 

BDD que amb Pt. 

 A intensitat 200 mA la concentració de H2O2 és lleugerament superior amb 

BDD que amb Pt, encara que a partir de 165 minuts la diferència és cada 

vegada més gran. 

 A intensitat 300 mA la concentració de H2O2 és molt més gran amb BDD 

que amb Pt. 

 A intensitat 450 mA la concentració de H2O2 és més gran amb BDD que 

amb Pt però s’estabilitza a una concentració menor. 

 Treballar amb BDD a 300 mA genera més H2O2 que treballar amb Pt a 450 

mA. 

 La combinació que genera més H2O2 pel mètode foto electro-Fenton és 

CDO-BDD a 450 mA. 
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5.5. Comparació EF/FEF 

5.5.1. EF/FEF CDO-Pt 

La figura 47 mostra una comparativa entre el mètode electro-Fenton i foto 

electro-Fenton amb CDO i ànode de Pt, a 100 i 200 mA. 

 

Figura 47. Comparació EF/FEF amb CDO-Pt a 100 i 200 mA. 

Analitzant la figura 47 s’observa que: 

 Es genera bastant més H2O2 amb el mètode foto electro-Fenton que amb 

l’electro-Fenton. 
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5.5.2. EF/FEF CDO-BDD 

La figura 48 mostra una comparativa entre el mètode electro-Fenton i foto 

electro-Fenton amb CDO i ànode de BDD, a 100 i 200 mA. 

 

 

Figura 48. Comparació EF/FEF amb CDO-BDD a 100 i 200 mA. 

Analitzant la figura 48 s’observa que: 

 Pràcticament es genera la mateixa quantitat de H2O2 amb els dos mètodes. 
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5.6. Comparació intensitats 

5.6.1. OA/EF/FEF 100 mA 

La figura 49 mostra una comparativa entre el mètode d’oxidació anòdica, electro-

Fenton i foto electro-Fenton a 100 mA. 

 

Figura 49. Comparació OA/EF/FEF amb CDO-Pt i CDO-BDD a 100 mA. 

Analitzant la figura 49 s’observa que: 

 L’oxidació anòdica sense CDO (amb càtode d’acer) no genera H2O2. 

 A 100 mA el millor mètode és l’oxidació anòdica amb CDO-BDD. 
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5.6.2. OA/EF/FEF 200 mA 

La figura 50 mostra una comparativa entre el mètode d’oxidació anòdica, electro-

Fenton i foto electro-Fenton a 200 mA. 

 

 

Figura 50. Comparació OA/EF/FEF amb CDO-Pt i CDO-BDD a 200 mA. 

Analitzant la figura 50 s’observa que: 

 L’oxidació anòdica sense CDO (amb càtode d’acer) no genera H2O2. 

 Tots els altres mètodes s’estabilitzen entre 1500 i 2500 mg/L i segueixen 

una tendència molt similar. 

 A 200 mA el millor mètode és l’oxidació anòdica amb CDO-Pt i CDO-BDD, 

ja que fins als 75 minuts el pendent és el mateix, de 75 a 225 minuts 

genera més H2O2 el Pt, però a partir de 225 minuts en genera més el BDD. 
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5.6.3. OA/EF/FEF 300 mA 

La figura 51 mostra una comparativa entre el mètode d’oxidació anòdica, electro-

Fenton i foto electro-Fenton a 300 mA. 

 

 

Figura 51. Comparació OA/EF/FEF amb CDO-Pt i CDO-BDD a 300 mA. 

Analitzant la figura 51 s’observa que: 

 L’oxidació anòdica sense CDO (amb càtode d’acer) no genera H2O2. 

 Amb el mètode electro-Fenton i foto electro-Fenton amb ànode de platí 

s’obtenen concentracions bastant inferiors que amb la resta de mètodes. 

 A 300 mA el millor mètode és l’oxidació anòdica amb CDO-BDD, ja que té 

el pendent més pronunciat. 
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5.6.4. OA/EF/FEF 450 mA 

La figura 52 mostra una comparativa entre el mètode d’oxidació anòdica, electro-

Fenton i foto electro-Fenton a 450 mA. 

 

 

Figura 52. Comparació OA/EF/FEF amb CDO-Pt i CDO-BDD a 450 mA. 

Analitzant la figura 52 s’observa que: 

 L’oxidació anòdica sense CDO (amb càtode d’acer) no genera H2O2. 

 No hi ha cap tendència clara en cap mètode, ja que a 450 mA s’obtenen 

concentracions elevades (~0,09 M), i la llei de Beer només garanteix 

linealitat a baixes concentracions (de l’ordre de 0,01 M). 
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CAPÍTOL 6: 

CONCLUSIONS 

Un cop realitzada la part experimental d’aquest projecte, i analitzant i comparant 

tots els resultats obtinguts, s’arriba a les següents conclusions:  

 En tots els casos a l’augmentar la intensitat, augmenta la concentració de 

peròxid d’hidrogen obtinguda. 

 S’han observat comportaments anòmals a 450 mA. Això és degut a que en 

aquestes intensitats s’obtenen concentracions molt elevades (~0,09M), i la 

llei de Beer garanteix linealitat a baixes concentracions (de l’ordre de 

0,01M). 

 En tots els casos, es genera més peròxid d’hidrogen amb ànode de BDD 

que amb ànode de Pt. Donat que el BDD té més radicals hidroxil adsorbits 

en la seva superfície gràcies al seu potencial redox, s’afavoreix la formació 

de H2O2 a partir d’aquests radicals, tal i com s’observa en la reacció 2. 

 El mètode que genera més peròxid d’hidrogen és l’oxidació anòdica amb 

CDO-BDD perquè en l’oxidació anòdica no hi ha cap reacció paràsita que 

consumeixi el peròxid d’hidrogen generat, tal i com passa en el procés 

electro-Fenton i foto electro-Fenton.  

 En l’oxidació anòdica sense CDO pràcticament no es genera peròxid 

d’hidrogen, només una petita quantitat, donada per les reaccions 16 i 17, 

que és menyspreable enfront altres mètodes. 

 La diferència de peròxid d’hidrogen generat entre el procés electro-Fenton 

i el foto electro-Fenton és més gran al treballar amb Pt que amb BDD.  

 L’espectrofotometria al Vis amb Ti (IV) és una bona tècnica per quantificar 

el peròxid d’hidrogen electrogenerat, perquè té un límit de detecció baix i 

és molt específica per aquest compost. 

 El peròxid d’hidrogen és un reactiu net perquè no genera subproductes 

contaminants. Quan es descompon es transforma en aigua i oxigen. 
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                 (18) 

A més el procés de generació també és net perquè per generar-lo 

s’utilitzen electrons.  

 Els EAOPs són tècniques adequades per purificar aigües residuals perquè 

són mediambientalment compatibles. 

 El radical hidroxil és un reactiu molt efectiu per degradar compostos 

orgànics persistents. 
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CAPÍTOL 7: 

AVALUACIÓ 

ECONÒMICA 

En aquest capítol es poden observar totes les despeses, subdividides en apartats, 

que comporta la realització del present projecte. 
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7.1. Cost de material, energia i serveis 

7.1.1. Cost de material, elèctrodes i reactius 

Es calculen mitjançant la següent fórmula: 

               ∑        
 
          (19) 

Taula 6. Cost del material. 

Descripció Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€) 

Cronòmetre 1 6,69 6,69 

Filtre 5 2,00          10,00 

Làmpada llum UV 1          60,00          60,00 

Matràs aforat 1 L 3          18,30          54,90 

Matràs aforat 10 mL 3 9,50          28,50 

Pinces + nous 4 7,00          28,00 

Pesa substàncies 2 2,00 4,00 

Proveta 100 mL 1 4,25 4,25 

Suport peu 2 8,00           16,00 

Tela negra 1 1,00  1,00 

Xeringa de plàstic 5 mL 2 1,50 3,00 

Cel·la electrolítica 1         412,00         412,00 

Bureta de 25 mL 1         114,00         114,00 

Pipeta graduada d’1 mL 1 5,00 5,00 

Pipeta aforada de 2 mL 1          18,00          18,00 

Pipeta graduada de 2 mL 1 7,10 7,10 

Pera succionadora 1 5,00 5,00 

Iman agitador 1 2,00 2,00 

TOTAL         779,44 € 

En el cost total calculat no es té en compte el preu inicial de l’espectrofotòmetre, 

bany termostàtic, potenciostat, pH-metre, rotàmetre, agitador magnètic i 

balança, ja que es dóna per fet que el laboratori ja està equipat d’aquest 

material i que no es compraria específicament per a la realització d’aquest 

projecte. No obstant, sí que es tindrà present l’energia que consumeixen i la seva 

amortització. 

De totes maneres, encara que no formin part del pressupost total, a la següent 

taula s’adjunten els preus de compra a títol informatiu. 
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Taula 7. Cost del material. 

Descripció Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€) 

Espectrofotòmetre 1        9.000,00        9.000,00 

Bany termostàtic  1        1.000,00        1.000,00 

Potenciostat 1 637,00 637,00 

pH-metre 1 820,89 820,89 

Rotàmetre 1 560,00 560,00 

Agitador magnètic 1 158,00 158,00 

Balança 1 230,00 230,00 

TOTAL     12.405,89 € 

Per a poder calcular el preu corresponent a cada centímetre quadrat dels 

elèctrodes es pren de partida el preu d’una peça d’aquest material: 

 Ànode de BDD: peça de 10 x 10 cm de superfície = 1.000 €. 

 Ànode de platí: peça de 10 x 10 cm de superfície = 1.000 €. 

 Càtode d’acer: el seu preu és molt baix i, per tant, els 6 cm2 emprats en el 

projecte pràcticament tenen un preu de 0 €. 

 Càtode de difusió d’oxigen: peça de carboni de 25 x 25 cm de superfície = 

641 €. A més se li afegeix un cost aproximat de 2 € pel PVC utilitzat i 6 € 

més per la malla metàl·lica de carboni.  

Taula 8. Cost dels elèctrodes. 

Descripció Superfície (cm2) Preu cm2 (€) Preu total (€) 

Ànode BDD 6 10,00 60,00 

Ànode de platí 6 10,00 60,00 

Càtode d’acer 6 ≈0,00 ≈0,00 

Càtode de difusió d’O2 6 + PVC + carboni 1,03 + 2,00 + 6,00 14,20 

TOTAL 134,20 € 

Es considera un recipient sencer de cada reactiu, encara que no sigui així, per a 

poder fer una aproximació del preu. 

L’aigua utilitzada per a fer les dissolucions i netejar el material no es pot calcular 

amb exactitud, per tant, es considera que el seu cost és de 0 €. 

 

 

 

 

 

 



Olga Romero  

 - 66 - 

Taula 9. Cost dels reactius. 

Descripció Quantitat Preu unitari (€) Preu total (€) 

Àcid sulfúric 1 14,00 14,00 

Hidròxid de sodi 1 13,50 13,50 

Oxigen (bombona) 1          300,00          300,00 

Sulfat de ferro II 1 13,50 13,50 

Sulfat de sodi 1 12,00 12,00 

Peròxid d’hidrogen 1 26,00 26,00 

Permanganat de potassi 1 22,00 22,00 

Àcid fosfòric 1 25,00 25,00 

Oxalat de sodi 1 28,00 28,00 

Oxisulfat de titani IV 1 20,00 20,00 

TOTAL          474,00 € 

El cost total de material, elèctrodes i reactius és el següent: 

Taula 10. Cost total de material, elèctrodes i reactius. 

Cost del material                          779,44 € 

Cost dels elèctrodes   134,20 € 

Cost dels reactius                         474,00 € 

COST TOTAL                       1.387,64 € 

7.1.2. Cost d’energia 

Es calcula aplicant la fórmula anterior, però tenint en compte que la factura de 

l’electricitat es desglossa en una part fixa resultant del mínim (quota de connexió 

i potència) i una altra part variable lligada al consum. 

Per avaluar aquest cost semivariable, s’utilitza la següent expressió: 

      (
                      

      
)
       

 (20) 

Per a poder calcular l’energia consumida s’ha de tenir en compte la potència dels 

aparells utilitzats i les hores que han estat emprats. 
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Taula 11. Potència consumida. 

Equip Potència (kW) Hores Potència (kW·h) 

Espectrofotòmetre  0,2400 250 60,000 

Bany termostàtic 2,0000 250         500,000 

Potenciostat  0,2500 250          62,500 

pH-metre 0,0033 250 0,825 

Agitador magnètic 0,6400 250        160,000 

Làmpada llum UV 0,0060 40 0,240 

TOTAL        783,565 

Taula 12. Cost de l’energia elèctrica. 

Concepte Càlculs  Import 

Potència 3 kW · 11 dies · 0,056529 €/kW i dia  1,86 € 

Consum 783,565 kWh x 0,140069 €/kWh     109,75 € 

  Subtotal    111,61 € 

Impost electricitat 111,61 € · 1,05113 · 4,864 %  5,70 € 

  Base imponible    117,31 € 

I.V.A. Normal 18% de 117,31 €  21,11 € 

TOTAL    138,42 € 

7.1.3. Cost de personal 

La despesa es calcula mitjançant la següent fórmula: 

                                
      (

     

           
)

              

   

 (21) 

On: 

RH = Recursos Humans assignats al projecte (hora · persona) 

SBA = Sou Brut Anual (d’una persona) 

SS = Quota empresa a la Seguretat Social (0,32·SBA) 

Per a calcular el cost de personal d’aquest projecte, es considera el sou de dues 

becaries que és de 5,50 €/h. 

Taula 13. Càlcul del SBA + SS corresponent a les dues becaries. 

Categoria SBA SS=32% SBA SBA + SS 

Becari 10.560 € 3.379,2 € 13.939,2 € 

Becari 10.560 € 3.379,2 € 13.939,2 € 

TOTAL 27.878,4 € 

Es considera un total de 1.700 hores anuals treballades. 
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Taula 14. Cost del personal. 

Categoria Hores/any RH SBA + SS Cost total 

(€/persona) 

Becari 1.700 330 13.939,2 € 2.705,8 € 

Becari 1.700 330 13.939,2 € 2.705,8 € 

TOTAL 5.411,7 € 

7.2. Amortitzacions 

En aquest apartat es reflexa el cost que s’origina degut al desgast del material. 

Per a calcular les amortitzacions dels diferents equips s’ha de tenir en compte el 

valor de l’adquisició d’aquests i posteriorment es calcula de la següent manera: 

             (
                      

                      
) (22) 

Tenint en compte que: 

                                                  (23) 

El valor residual és el valor del bé al final de la seva vida útil, en el nostre cas és 

nul, ja que els equips de laboratori serien inservibles o estarien obsolets, 

aleshores: 

                                    (24) 

En aquest cas, es calcularà de la següent manera: 

              
                   

                
                    (25) 

Per a calcular les amortitzacions es considera que el temps de vida útil de 

l’espectrofotòmetre és d’una mitja de 10 anys i el de la resta d’equips està entre 

5-7 anys. 

En la següent taula s’especifiquen els equips inclosos en l’amortització: 

Taula 15. Cost de l’amortització. 

Descripció Quantitat Valor 

adquisició 

(preu unitari) 

Nº 

hores 

utilitzat 

Temps de 

vida útil 

(mesos) 

Preu 

amortització 

Espectrofotòmetre 1 9000,00 250 120 26,04 € 

Bany termostàtic  1      1000,00 250 84 4,13 € 

Potenciostat 1 637,00 250 84 2,63 € 

pH-metre 1 820,89 250 60 4,75 € 

Agitador magnètic 1 158,00 250 60 0,91 € 

Balança 1 230,00 7 72 0,03 € 

TOTAL     38,49 € 
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7.3. Cost total 

El càlcul del cost total del projecte, és la suma dels totals dels punts anteriors. En 

la següent taula estan recopilats i el valor total del cost del projecte. 

Taula 16. Cost total. 

Cost material, elèctrodes i reactius 1.387,64 € 

Cost energia   138,42 € 

Cost de personal                       5.411,70 € 

Cost de l’amortització    38,49 € 

COST TOTAL DEL PROJECTE                         6.976,25 € 
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