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ANNEX I: RECULL DE DADES 

Les següents taules mostren els valors de concentració de peròxid d’hidrogen 

(mg/L) obtinguts en els diferents experiments. 

 

Temps (min) Exp 1 Exp 2 Exp 3 Exp 4 

0 17,218 8,0979 2,6524 4,368 

15 31,368 18,334 4,5512 27,814 

30 

 

3,5231 3,2952 

 45 58,231 4,3809 3,7071 46,735 

60 

 

3,0591 3,0553 54,343 

75 55,794 10,898 5,4738 39,996 

90 54,493 27,94 5,8191 34,118 

105 36,957 9,2847 12,856 9,763 

120 

  

16,255 12,437 

135 

 

3,4754 4,6022 

 150 

 

3,0529 
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Temps (min) Exp 5 Exp 6 Exp 7 Exp 8 

0 3,205 7,2558 12,635 2,83 

15 150,34 277,92 402,28 740,67 

30 264,49 554,1 774,05 1370,6 

45 390,73 786,11 1144,8 1961,6 

60 534,25 967,77 1466,7 2743,8 

75 614,23 1236,9 1696,5 

 90 706,06 1409,5 2067,8 3106 

105 809,42 1663,3 2291 2874,2 

120 895,84 1699 2590,5 2727,2 

135 974,04 1927,7 2671,7 2746,4 

150 1068,4 1901,5 3221,4 2702,9 

165 1123,6 2256,3 3387,2 2721,9 

180 1130,5 2296,1 3139 2706,7 

195 1283,8 2307,4 3097,5 2692,3 

210 1364,1 2348,2 2905,3 

 225 1426,9 2400 2834,2 

 240 1419,9 2295,7 

  255 1412,4 2310,1 

  270 1410,8 
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Temps (min) Exp 9 Exp 10 Exp 11 Exp 12 

0 6,9043 3,0916 2,8814 3,0806 

15 43,809 81,334 115,41 256,95 

30 78,795 237,74 383,51 792,14 

45 122,86 397,28 644,43 1167,5 

60 165,96 525,17 804,34 1503 

75 209,39 636,43 983,95 1822,2 

90 242,32 759,95 1042,7 1898,8 

105 264 811,1 1120,3 2152,4 

120 288,56 858,36 1238,3 2199,3 

135 326,01 939,01 1321,3 2359,4 

150 376,37 983,72 1392,5 2680,2 

165 405,92 1188,8 1699,5 

 180 419,26 1218,4 1832,3 2669,3 

195 463,19 1241,6 1930,2 2606,6 

210 480,37 1390,1 2087,5 2819,2 

225 520,29 1405 2143,1 2962,7 

240 532,9 1441,2 

 

2980,1 

255 561,96 1439,2 2232,6 2822,7 

270 578,64 1413,2 2365 2803,7 

285 578,5 1395,5 2357,3 2798,7 

300 571,9 

 

2376,6 
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Temps (min) Exp 13 Exp 14 Exp 15 Exp 16 

0 7,2386 3,2522 3,1936 0,6411 

15 50,378 57,039 161,74 209,58 

30 201,6 310,07 552,79 704,52 

45 275,85 508,4 824,58 1180,2 

60 336,69 695,63 1061,8 1476,3 

75 392,55 847,15 1133,5 1536,4 

90 445,32 963,55 1338,6 1630,3 

105 465,76 1072,9 1429,5 1740,6 

120 463,39 1104,1 1554,7 2019,4 

135 561,49 1181,6 1604,9 2181 

150 571,74 1279,8 1704,5 2497,6 

165 605,45 1341,1 1779,4 2761,1 

180 644,49 1392,4 1769,5 2382,7 

195 626,49 1513,4 1872,9 2642,4 

210 661,08 1526,5 2001,9 2861,5 

225 646,98 1544,6 2008,9 2911,5 

240 658,89 1535,4 2018,6 3376,4 

255 

 

1543,2 2031,8 3481,2 

270 

   

3214,4 

285 

   

3010,6 

 

Temps (min) Exp 17 Exp 18 Exp 19 Exp 20 

0 3,4992 7,6992 5,7089 3,2241 

15 8,4183 8,6772 10,698 12,222 

30 16,538 4,7638 18,58 15,953 

45 6,6364 38,97 38,067 18,853 

60 13,582 54,301 34,841 17,965 

75 19,802 7,8862 48,712 11,524 

90 10,187 32,615 37,862 

 105 15,034 36,864 38,87 10,652 

120 13,677 34,863 41,176 8,538 

135 18,982 
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Temps (min) Exp 21 Exp 22 Exp 23 Exp 24 

0 4,4405 1,745 3,0191 2,8856 

15 167,29 311,37 448,33 579,18 

30 329,55 552,57 864,71 1086,9 

45 462,59 772,29 1274,3 1493,8 

60 595,52 962,81 1619,4 1891,8 

75 725,47 1159,4 1952,8 2253,7 

90 794,69 1303,8 2218,2 2614,1 

105 850,41 1507,4 2526,3 3101,7 

120 1036,9 1572,5 2961,5 3447,1 

135 1159,9 1603,7 3443,2 3143,1 

150 1279,7 1845 

 

3093,8 

165 1302,2 2034,1 3207 3212,4 

180 1442,2 2111,9 2805,9 2907,1 

195 1519,1 2197,2 2812 2913,7 

210 1474 2342,3 2753,1 2878,4 

225 1501,7 2425,5 2716,8 

 240 1498,9 2434,9 

  255 

 

2558,6 

  270 

 

2441 

  285 

 

2583 
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Temps (min) Exp 25 Exp 26 Exp 27 Exp 28 

0 2,0582 3,3133 3,0772 3,3123 

15 52,688 136,17 220,11 344,86 

30 136,04 444,47 671,03 614,9 

45 253,52 650,8 1015,5 1107,8 

60 338,51 843,07 1298,7 1500,2 

75 414,18 1031 1625,3 1917,5 

90 459,48 1181,1 1883,4 2243,5 

105 532,75 1258 2170,9 2755,1 

120 493,79 1397,7 2473,8 

 135 596,67 1442,1 2526 2663 

150 664,18 1635,9 2562,6 2749,5 

165 682,98 1641,9 3161 2438,7 

180 669,21 1663,6 

 

2234 

195 754,57 1803,7 3011,3 2029,5 

210 765,54 1772,7 3184,9 1756,3 

225 755,56 1744,9 2912,3 1812,4 

240 781,66 1935,2 3030,6 1472,7 

255 

 

1914,2 

  270 

 

1985,9 

  285 

 

1957,8 
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Temps (min) Exp 29 Exp 30 Exp 31 Exp 32 

0 4,8277 3,2303 3,0906 7,5629 

15 73,52 145,03 373,21 351,83 

30 216,5 387,29 614,12 884,34 

45 310,65 579,19 892,14 1188,2 

60 370,81 759,48 1146,1 1560 

75 488,62 885,68 1333,8 1879 

90 559,52 1006,4 1571,6 2117,8 

105 572,76 1121,1 1757,1 2263,4 

120 586,12 1246,4 2090 2568,3 

135 685,34 1368,6 2202,5 2743,7 

150 706,75 1447,5 2607,1 4003 

165 740,83 1438,2 3139,4 3387 

180 778,63 1552,4 3672,8 3518,6 

195 791,64 1709 3386,6 2911,4 

210 777,32 1825,6 3209,2 2881,5 

225 

 

1862,5 3183,4 2830,4 

240 

 

1930 3178,6 2810,5 

255 

 

1877,2 

  270 

 

1872,1 
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ANNEX II: FITXES DE SEGURETAT 

A continuació es presenten les fitxes de seguretat de tots els reactius utilitzats en 

l’elaboració del projecte. 
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 Estudi i optimització de les condicions de funcionament del càtode de difusió d’oxigen en EAOPs 

 - 41 - 

 



Olga Romero  

 - 42 - 

 



 Estudi i optimització de les condicions de funcionament del càtode de difusió d’oxigen en EAOPs 

 - 43 - 

 



Olga Romero  

 - 44 - 

 



 - 45 - 

ANNEX III: PFC1 

A continuació es presenta l’avantprojecte, realitzat en el quadrimestre de tardor 

del curs 2010-11. 

Es presenta tal i com va ser entregat. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

 

1.1. L’aigua com a substància essencial 

L’aigua és el líquid més abundant a l’escorça terrestre (en cobreix el 71%) i el 

recurs natural més important ja que és una substància essencial per a la 

supervivència de totes les formes conegudes de vida. Constitueix més del 70% 

del cos de la majoria dels organismes i intervé en la major part dels processos 

metabòlics que es realitzen en els éssers vius. Du a terme un paper important en 

la fotosíntesis de les plantes i, a més, serveix d’hàbitat per a una gran part dels 

organismes. 

L’aigua és el principal i imprescindible component del cos humà. El ser humà no 

pot estar sense beure-la més de 5 o 6 dies sense posar en risc la seva vida. El 

cos humà té un 75% d’aigua al néixer i prop del 60% a l’edat adulta. 

Aproximadament el 60% d’aquesta aigua es troba a l’interior de les cèl·lules 

(aigua intracel·lular). La resta (aigua extracel·lular) és la que circula per la sang i 

banya els teixits. 

Donada la importància de l’aigua per a la vida de tots els éssers vius, i degut a 

l’augment de les necessitats d’aigua pel continu desenvolupament de la 

humanitat, l’home està en l’obligació de protegir aquest recurs i evitar tota 

influencia nociva sobre ella. 

S’estima que aproximadament el 70% de l’aigua dolça s’utilitza per l’agricultura i 

que el 20% del consum mundial està destinat a la industria, emprant-la en 

processos de refrigeració, transport i com a dissolvent d’una gran varietat de 

substàncies químiques. El 10% restant l’absorbeix el consum domèstic. 

Ha esdevingut una pràctica molt comú el fet d’ubicar indústries i assentaments 

humans a la vora de les corrents d’aigua tant per utilitzar-la com per abocar-hi 

els residus dels processos industrials i l’activitat humana. Això origina com a 
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conseqüència la contaminació de les fonts d’aigua i, per tant, la pèrdua de grans 

volums d’aquest recurs. 

En l’actualitat, molts països es preocupen per la conservació de les fonts d’aigua 

prohibint aquesta pràctica i exigint el tractament dels residus fins a obtenir 

nivells admesos per a la salut humana. 

1.2. Aigües contaminades 

L’ésser humà ha de disposar d’aigua natural i neta per a protegir la seva salut. 

L’aigua es considera contaminada quan la seva composició o estat no reuneix les 

condicions requerides per als usos als que s’hauria destinat en el seu estat 

natural (alimentació, higiene, agricultura, indústria, etc.). En condicions normals 

disminueix la possibilitat de contraure malalties com el còlera, la febre tifoïdal, la 

disenteria i les malalties diarreiques. 

El creixement de la industrialització, de la urbanització i de la població 

incrementa els problemes de contaminació i en conseqüència incrementa també 

els problemes amb la disponibilitat d’aigua potable i la necessitat de millorar els 

tractaments d’aigües residuals. 

1.2.1. Aigua potable 

L’aigua que no conté cap tipus de gèrmens o de substàncies químiques afegides, 

es considera potable. Aquest és l’únic tipus d’aigua que pot consumir l’ésser 

humà sense preocupar-se de contraure alguna malaltia. Des de ja fa molts anys, 

l’home s’ha preocupat per obtenir aigua potable. 

L’aigua potable per a que pugui ser utilitzada amb finalitats alimentàries ha 

d’estar totalment neta, ser insípida, incolora i inodora i tenir una temperatura 

aproximada de 15ºC; no ha de contenir bacteris, virus, paràsits o altres gèrmens 

que provoquin malalties. Tampoc pot excedir les quantitats de minerals 

permeses en els límits establerts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Estudi de la degradació electroquímica de la Cianazina 

 - 49 - 

Taula 1. Paràmetres químics europeus de la qualitat de l’aigua potable. 

Paràmetre Símbol/ Formula Valor paramètric (mg/mL) 

Acrilamida      C3H5NO 0,00010 

Antimoni      Sb 0,00500 

Arsènic      As 0,01000 

Benzè      C6H6 0,00100 

Benzè(a)pirè      C20H12 0,00001 

Bor B 1,00000 

Brom       Br 0,01000 

Cadmi       Cd 0,00500 

Crom       Cr 0,05000 

Coure       Cu 2,00000 

Cianur       CN = 0,05000 

1,2-dicloroetà Cl CH2 CH2 Cl 0,00300 

Epiclorohidrín C3H5OCl 0,00010 

Fluor        F 1,50000 

Plom       Pb 0,01000 

Mercuri       Hg 0,00100 

Níquel       Ni 0,02000 

Nitrat       NO3 50,00000 

Nitrit       NO2 0,50000 

Pesticides  0,00010 

Pesticides - Total  0,00050 

PAHs C2 H3 N1 O5 P13 0,00010 

Seleni        Se 0,01000 

Tetracloroetè i Tricloroetè C2Cl4 / C2HCl3 0,01000 

Trihalometans - Total  0,10000 

Clorur de vinil       C2H3Cl 0,00050 

 

Taula 2. Paràmetres microbiològics europeus de la qualitat de l’aigua 

potable. 

Paràmetre         Valor paramètric 

Escherichia coli (E. Coli)              0 en 250 mL 

Enterococci              0 en 250 mL 

Pseudomones aeruginosa              0 en 250 mL 

Conteig de colònies a 22ºC                     100/mL 

Conteig de colònies a 37ºC                       20/mL 
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Taula 3. Paràmetres indicadors europeus de la qualitat de l’aigua 

potable. 

Paràmetre Símbol/ Formula Valor paramètric 

Alumini          Al 0,20 mg/L 

Amoni         NH4 0,50 mg/L 

Clorur          Cl 250,00 mg/L 

Clostridium perfringens 

(incloent espores) 

 0/100 mL 

Color  Acceptable per als 

consumidors i sense canvis 

anormals 

Conductivitat  2500 µS/cm a 20ºC 

Concentració de protons         [H+] ≥ 6,50 i ≤ 9,50 

Ferro         Fe 0,20 mg/L 

Manganès         Mn 0,05 mg/L 

Olor  Acceptable per als 

consumidors i sense canvis 

anormals 

Oxidabilitat         SO4 5,00 mg/L O2 

Sulfat         Na 250,00 mg/L 

Sodi  200,00 mg/L 

Sabor  Acceptable per als 

consumidors i sense canvis 

anormals 

Conteig de colònies a 22ºC  Sense canvis anormals 

Bactèries coliformes  0/100 mL 

Carboni Orgànic Total 

(TOC) 

 Sense canvis anormals 

Turbidesa  Acceptable per als 

consumidors i sense canvis 

anormals 

Triti         H3   100,00 Bq/L 

Dosi total indicativa  0,10 mSv/any 

 

Amb el pas del temps, la població ha anat augmentant i, amb ella, la necessitat 

de disposar de més aigua potable, fent que la quantitat d’aquesta hagi anat 

disminuint, tant, que és necessari tractar qualsevol tipus d’aigua per tornar-la 

potable. Alguns d’aquests tractaments són la filtració, l’ebullició i la desinfecció. 

Hi ha dos fonts d’aigua (potable o no) i aquestes són aigües superficials i/o 

aigües subterrànies. L’aigua que s’obté d’una font superficial és transporta fins a 

la planta de tractament per a purificar-la. D’allà passa a un tanc on és 

emmagatzemada i transportada mitjançant canonades situades sota terra; 

després, a través de les canonades individuals, arriba l’aigua potable a 

cadascuna de les llars. 
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Un cop s’han realitzat totes les funcions que es requereixen de l’aigua a les llars, 

es recullen els residus domèstics per mitjà del sistema de clavegueram i es 

transporten a alguns rius, que reben els residus de la ciutat, fet que ha contribuït 

en gran mesura a que cada dia hi hagi menys recursos hídrics i molt menys 

d’aigua potable. Els rius i llacs es contaminen perquè s’hi aboquen els residus de 

les àrees urbanes i de les indústries. 

1.2.2. Problemàtica de les aigües contaminades 

El mitjà d’eliminació de residus més usual fins fa relativament pocs anys ha estat 

l’abocament d’aquests a la natura, fins al punt que la capacitat auto-depuradora 

del medi ambient ha deixat de ser suficient. Aquests han sobrepassat 

àmpliament els límits permesos, provocant una contaminació del medi ambient 

que fa inservibles els nostres recursos naturals per a determinats usos i alteren 

les seves característiques. El principal problema el constitueixen els abocaments 

procedents de la indústria i l’agricultura.  

Entre aquests residus, els més preocupants des del punt de vista mediambiental 

són els denominats no biodegradables o persistents ja que, en cas de no rebre 

un tractament específic per a la seva destrucció, poden afectar als diferents 

comportaments mediambientals. A partir d’aquí, poden produir una sèrie de 

danys molt diversos i irreversibles que van des de la deterioració o desaparició 

d’un entorn determinat fins a l’alteració de la salut dels individus que viuen en 

aquest entorn. 

Una gran part d’aquest tipus de residus són generats en solució aquosa i degut a 

la seva pròpia naturalesa de no biodegradabilitat, els processos de tractament 

biològic no tenen cap acció sobre ells, per la qual cosa, si no hi ha cap 

tractament específic addicional, acaben abocats al medi ambient. 

Les activitats agrícoles i ramaderes contaminen les aigües superficials i 

subterrànies amb matèria orgànica, fertilitzants químics i plaguicides, així com 

amb altres productes fitosanitaris empleats en aquestes activitats. En els últims 

25 anys la producció agrícola ha augmentat en un 50 % gràcies a un increment 

del 30 % en el consum de fertilitzants i d’un 1500 % en el de plaguicides.  

Durant el cicle del aigua es poden produir alteracions en la seva qualitat. La pluja 

i les aigües de rec poden arrossegar contaminants atmosfèrics, com pesticides, 

que acaben dissolts a la hidrosfera. El moviment del pesticida des de la superfície 

del sòl fins a les aigües és un procés complicat en el que influeixen factors tals 

com la formulació del pesticida, les propietats químiques, el mètode d’aplicació, 

la forma del terreny, el pendent, el model de drenatge i els factors de la planta, 

com l’estat de creixement, el tipus de cultiu i el nivell de les aigües segons 

l’estació de l’any.  

Quan un pesticida passa per un medi aquàtic pot volatilitzar-se, dissoldre’s en 

l’aigua, mantenir-se en suspensió, ser absorbit en altres partícules en suspensió 

que arrossega l’aigua, sedimentar o acumular-se en organismes vius. 

Entre els processos químics que es produeixen a l’aigua s’inclouen la ionització, 

la hidròlisi, l’oxidació química i la fotodescomposició. Aquest últim és el procés 

predominant en la degradació natural de molts pesticides. Alguns pesticides són 

biodegradables per l’acció de microorganismes presents en l’aigua. 
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Tant les condicions ambientals com la concentració d’O2 dissolt i la temperatura, 

influeixen en el nombre de microorganismes i en la velocitat de biodegradació 

dels pesticides en medi aquós. 

1.2.3. Principals contaminants de l’aigua 

La contaminació de l’aigua és la incorporació a l’aigua de matèries estranyes com 

microorganismes, productes químics, residus industrials i d’altres tipus, o aigües 

residuals. Aquestes matèries deterioren la qualitat de l’aigua i la fan inútil per als 

usos pretesos. 

La contaminació de l’aigua és produïda per diversos factors, entre els quals hi 

figuren vuit d’importants: 

 

1. Microorganismes patògens 

Són els diferents tipus de bactèries, virus, protozous i altres organismes que 

transmeten malalties com el còlera, tifus, gastroenteritis diverses, hepatitis, etc. 

En els països en vies de desenvolupament, les malalties produïdes per aquests 

patògens són un dels motius més importants de mort prematura, sobretot de 

nens. Normalment aquests microbis arriben a l’aigua en forma de femta i altres 

restes orgànics que produeixen les persones infectades. Per això, un bon índex 

per a mesurar la salubritat de les aigües, en el que es refereix a aquests 

microorganismes, és el nombre de bactèries coliformes presents en l’aigua. 

 

2. Deixalles orgàniques 

Són el conjunt de residus orgànics produïts pels éssers humans, bestiar, etc. 

Incloent-hi femtes i altres materials que poden ser descompostos per bactèries 

aeròbiques, és a dir, en processos amb consum d’oxigen. Quan aquest tipus de 

deixalles es troben en excés, la proliferació de bactèries esgota l’oxigen, i ja no 

poden viure en aquestes aigües peixos i altres éssers vius que necessiten oxigen. 

Uns bons índexs per a mesurar la contaminació per deixalles orgàniques són la 

quantitat d’oxigen dissolt (OD) en l’aigua, o la demanda biològica d’oxigen 

(DBO). 

 

3. Substàncies químiques inorgàniques 

En aquest grup estan inclosos àcids, sals i metalls tòxics com el mercuri i el 

plom. Si es troben en quantitats elevades poden ocasionar greus danys als 

éssers vius, disminuir els rendiments agrícoles i corroir els equips que s’utilitzen 

per treballar amb l’aigua. 

 

4. Nutrients vegetals inorgànics 

Nitrats i fosfats són substàncies solubles en aigua que les plantes necessiten per 

al seu desenvolupament, però si es torben en quantitat excessiva indueixen el 

creixement desmesurat d’algues i altres organismes provocant la eutrofització de 



 Estudi de la degradació electroquímica de la Cianazina 

 - 53 - 

les aigües. Quan aquestes algues i altres vegetals moren, al ser descompostos 

pels microorganismes, s’esgota l’oxigen i es fa impossible la vida d’altres éssers 

vius. El resultat és una aigua amb mala olor i inutilitzable. 

 

5. Compostos orgànics 

Moltes molècules orgàniques com petroli, gasolina, plàstics, plaguicides, 

dissolvents, detergents, etc. acaben en l’aigua i romanen, en alguns casos, llargs 

períodes de temps, perquè al ser productes fabricats per l’home, tenen 

estructures moleculars complexes difícils de degradar pels microorganismes. 

 

6. Sediments i materials suspesos 

Moltes partícules arrancades del terra i arrossegades a l’aigua, juntament amb 

altres materials que hi ha en suspensió en les aigües, són en termes de massa 

total, el major focus de contaminació de l’aigua, la turbidesa que provoquen en 

l’aigua dificulta la vida d’alguns organismes, i els sediments que es van 

acumulant destrueixen el lloc d’alimentació dels peixos, obstrueixen canals, rius i 

ports. 

 

7. Substàncies radioactives 

Isòtops radioactius solubles a vegades es presenten en l’aigua i, a vegades, es 

poden anar acumulant, arribant a concentracions considerablement més altes en 

alguns teixits vius que les que tenien en l’aigua. 

 

8. Contaminació tèrmica 

L’aigua calenta alliberada per centrals d’energia o processos industrials eleva la 

temperatura de rius i llacs, disminuint la seva capacitat de contenir oxigen i 

afectant a la vida dels organismes. 
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CAPÍTOL 2: 

HERBICIDES 

Els herbicides són productes agroquímics que eviten el desenvolupament de les 

plantes adventícies considerades com mala herba. Però algunes males herbes 

desenvolupen, a través d'un ús repetit d'una matèria activa herbicida, una 

resistència permanent a l'herbicida aplicat. 

Emprats assenyadament, dins d’un sistema integrat de manipulació de males 

herbes, els herbicides són d’ús segur per al agricultor i de risc mínim per al medi 

ambient.  

2.1. Antecedents 

Ja en l'antiguitat es coneixien les propietats herbicides i esterilitzants de la sal 

comuna. En temps de l'imperi romà era una pràctica simbòlica i alhora efectiva la 

d'abocar sal sobre els camps de les ciutats conquerides. En aquests casos però la 

pluja acabaria eliminant la sal en poc temps i la terra recuperaria la fertilitat. 

Fins el 1940 aproximadament el control de les herbes adventícies es feia 

principalment amb mitjans mecànics, traient les herbes a mà, amb aixades o a 

través de llaurades. A partir d'aquell any es van utilitzar els primers herbicides 

inorgànics de naturalesa senzilla com el clorat sòdic i l'àcid sulfúric (cap d'ells es 

fa servir actualment com herbicides). La segona generació d'herbicides va ser 

cap al 1945 amb els hormonals com el 2,4-D (àcid 2,4-diclorofenoxiacétic) i el 

2,4,5-T (àcid 2,4,5-triclorofenoxiacétic) que pertorben el metabolisme de les 

hormones de creixement de les plantes i posteriorment els inhibidors de la 

fotosíntesi. 

El primer dels herbicides selectius importants va ser el dinitro-ortocresol (DNOC), 

patentat a França al 1932, seguit de l’àcid 2,4-diclorofenoxiacétic (2,4-D), 

desenvolupat als Estats Units i àmpliament introduït durant la Segona Guerra 

Mundial. Al 1945, es van produir casi 450 tones de 2,4-D als Estats Units i només 

cinc anys més tard aquesta xifra havia crescut fins a 6.350 tones. 
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Figura 1. Estructura del dinitro-ortocresol (DNOC). 

 

Figura 2. Estructura de l’àcid 2,4-diclorofenoxiacétic (2,4-D). 

L’èxit d’aquests va conduir a una intensificació de la investigació i les inversions, 

la qual cosa, a la vegada, va contribuir a l’aparició de nous grups d’herbicides i 

compostos en desenvolupament. S’han descobert nous grups d’herbicides 

mitjançant la selecció a l’atzar en hivernacles i la subsegüent modificació 

química. 

Hi ha més de 300 ingredients actius i al voltant de 200 estan comercialment 

disponibles, a escala mundial, encara que no tots es venen a tots els països. 

Alguns dels compostos no han estat comercialitzats per motius econòmics, 

ambientals o toxicològics, mentre que d’altres s’han retirat o no s’han tornat a 

registrar. 

En els països industrialitzats els herbicides s’apliquen sobre el 85-100% de tots 

els cultius principals. 

Actualment la despesa mundial en herbicides representa aproximadament el 

50% del total en agroquímics. 

A l’agricultura ecològica no s'utilitza cap herbicida ja que tots ells són productes 

de síntesi química, però s'estan investigant herbicides provinents de la natura. 

2.2. Registre i aprovació 

Els països industrialitzats i molts dels que estan en desenvolupament a dia 

d’avui, creen esquemes de registre per als plaguicides. Certes organitzacions 

internacionals com ara les Associacions Nacionals de Fabricants d’Agroquímics, 

l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Organització per a l’Agricultura i 

l’Alimentació (FAO) de les Nacions Unides han elaborat guies detallades de les 

dades que s’exigeixen per al registre, incloent-hi la toxicologia, la possible 

acumulació en el sòl i en les cadenes alimentàries i els temps de la seva 

descomposició. 
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Abans de que un nou herbicida pugui vendre’s en qualsevol país, s’han de 

subministrar dades adequades que demostrin que és segur per a la seva 

manipulació per part de l’operador, i que els consumidors dels cultius tractats no 

estan sota risc. Amb poques excepcions, la majoria dels herbicides són de molt 

baixa toxicitat. 

Una part dels herbicides que s’apliquen al cultiu, o al sòl en el que està creixent, 

poden estar presents en la part conreada del cultiu, que pot ser consumida 

directament o a través de productes animals. Es determinen els residus de 

l’herbicida original i els seus metabòlits en els cultius i, basant-se en dades 

d’estudis a llarg termini d’alimentació animal, s’estima el “nivell en que no 

s’observa efecte algun”. Aquest s’utilitza per a derivar una “ingestió diària 

acceptable”. Basant-se en aquestes dades de residus, s’estableixen restriccions 

sobre quins cultius poden ser tractats i quins han de ser els intervals mínims 

entre tractament i collita.  

A més de determinar els possibles efectes adversos sobre els humans, el registre 

exigeix estudis toxicològics sobre certes espècies d’aus, peixos i invertebrats. 

Aquests estudis tendeixen a realitzar-se en sistemes dinàmics de laboratori, amb 

algun seguiment en estudis de camp. Aquests inclouen proves d’alimentació de 

toxicitat aguda i avaluacions de l’efecte de l’herbicida sobre la reproducció. 

També s’inclouen els efectes sobre els cucs de terra i la microflora.   

El destí i la persistència de l’herbicida en el sòl, així com el seu potencial per 

contaminar les aigües superficials i subterrànies, són de vital importància en 

relació amb la fitotoxicitat per als cultius subsegüents i per a la qualitat de 

l’aigua potable. Els estudis de laboratori aporten informació bàsica, incloent la 

solubilitat a l’aigua, les propietats d’adsorció/desorció, lixiviació, velocitat 

d’hidròlisis i de degradació microbiana en el sòl. 

2.3. Mètodes d’utilització 

Els herbicides es poden aplicar al fullatge o al sòl. 

Els que s’apliquen al fullatge i afecten només la part tractada es descriuen com 

herbicides de contacte, mentre que aquells que es traslladen a través del fullatge 

tractat cap a un punt d’acció en un altre part de la planta es denominen 

herbicides sistèmics. 

Els herbicides d’aplicació al sòl que generalment afecten la germinació de les 

males herbes, han de persistir durant cert temps per a ser efectius i es 

denominen herbicides residuals. Alguns herbicides residuals tenen acció de 

contacte i afecten les arrels i tiges en la mesura en que emergeixen de la llavor, 

mentre que d’altres entren a l’arrel i les parts subterrànies de la planta i es 

traslladen al seu punt d’acció. 

Tant el tractament al fullatge com el tractament al sòl es descriuen en funció del 

moment d’aplicació i de desenvolupament del cultiu:  

 Els tractaments de pre-implantació s’apliquen abans de la plantació del 

cultiu. 
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 Els tractament de pre-plantació incorporada es refereixen només a 

herbicides actius en el sòl, aplicats abans de la plantació del cultiu i de 

l’emergència de les males herbes i incorporats al sòl mitjançant rases poc 

profundes. 

 Els tractaments de pre-emergència es realitzen sempre abans de 

l’emergència de les males herbes. Això pot ser, o no, abans de 

l’emergència del cultiu. 

 Els tractaments de post-emergència s’apliquen després de que el cultiu i 

les males herbes hagin emergit, però en cultius trasplantats l’herbicida pot 

aplicar-se abans de l’emergència de les males herbes. 

 Les aspersions post-dirigides s’apliquen després de l’emergència de les 

males herbes i dels cultius. 

2.4. Selectivitat 

La selectivitat és la propietat essencial dels herbicides per matar males herbes 

sense causar danys al cultiu. Basant-nos en això podem classificar els herbicides 

en selectius i no selectius o totals.  

La selectivitat del cultiu i l’espectre de control de males herbes s’utilitzen sovint 

en la classificació d’herbicides. 

2.5. Formulació, mescles i coadjuvants 

Els herbicides es fabriquen de forma relativament pura, es denomina herbicida 

de grau tècnic. Aquest pot ser sòlid o líquid, i rarament és adequat per ser 

emprat així en el camp. El tensioactiu o surfactant facilita la retenció i penetració 

de l’herbicida i s’incorpora en el producte comercial, que és un concentrat 

soluble. 

Mentre que alguns productes són formulacions d’un únic ingredient actiu, la 

majoria dels productes formulats són mescles de dos o més ingredients actius. 

Les mescles augmenten l’espectre de males herbes controlades i/o combinen 

l’activitat de contacte o sistèmica amb la residual. En els productes formulats, els 

components de la mescla han estat avaluats per la seva compatibilitat física i 

química en el tanc d’aspersió, per efectes adversos sobre la fitotoxicitat contra 

les males herbes i per la seva selectivitat en els cultius. 

Els productes herbicides normalment contenen tensioactius o surfactants i altres 

components per assegurar bones característiques d’emmagatzematge i facilitar 

la seva mescla amb l’aigua en el tanc de l’aspersor. Aquests formulants també 

ajuden a la retenció sobre i dins de les males herbes objectes de l’aplicació. Per a 

certes males herbes i sota determinades condicions climàtiques, es pot 

augmentar l’acció de l’herbicida mitjançant tensioactius, surfactants o 

coadjuvants oliosos, que es mesclen en el tanc amb l’herbicida. 

 

 

 



 Estudi de la degradació electroquímica de la Cianazina 

 - 59 - 

 

2.6. Classificació dels herbicides 

Els herbicides es poden classificar atenent a diferents criteris. Segons la seva 

estructura química es classifiquen de la següent manera: 

 

1. Fenoxiàcids i derivats 

La seva estructura fonamental és: 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura dels fenoxiàcids i derivats. 

Els principals representants d’aquest grup són el 2,4-D (àcid 2,4-

diclorofenoxiacètic), el 2,4,5-T (àcid 2,4,5-triclorofenoxiacètic) i el MCPA (àcid 2-

metil-4-clorofenoxiacètic). 

 

2. Carbamats 

Són derivats de l’àcid carbàmic. 

L’estructura fonamental dels carbamats substituïts herbicides és: 

 

Figura 4. Estructura dels carbamats. 

Els principals representants d’aquest grup són el IPC (N-fenilcarbamat 

d’isopropil) i el CIIPC ([N-3-clorofenil]-carbamat d’isopropil). 

 

3. Àcids alifàtics clorats (o les seves sals) 

Pertanyen a aquest grup el TCA (àcid tricloroacètic) i el dalapon (àcid 2,2- 

dicloropropinoic). 
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4. Àcids aromàtics halogenats 

Els àcids aromàtics halogenats amb acció herbicida tenen la següent estructura: 

 

Figura 5. Estructura dels àcids aromàtics halogenats. 

Els compostos més representatius d’aquest grup són l’àcid 2,3,6-triclorobenzoic i 

l’àcid 2,3,5,6-tetraclorobenzoic. 

També s’hi inclouen els derivats del benzonitril, la seva estructura és: 

 

Figura 6. Estructura dels derivats del benzonitril. 

 

5. Urees substituïdes 

La seva estructura fonamental és: 

 

Figura 7. Estructura de les urees substituïdes. 

A aquest grup hi pertanyen, el fenuron ([3-fenil]-1,1-dimetilurea) i el monuron 

([3-p-clorofenil]-1,1-dimetilurea). 
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6. Cloroacetamides substituïdes 

Les cloroacetamides herbicides tenen l’estructura general següent: 

 

Figura 8. Estructura de les cloroacetamides substituïdes. 

Formen part d’aquest grup el CDEA (N,N-dietil-a-cloroacetamida) i el randox 

(N,N-dialil-a-cloroacetamida). 

 

7. Anilides substituïdes 

Les anilides substituïdes són amides substituïdes d’estructura general: 

 

Figura 9. Estructura de les anilides substituïdes. 

En aquest grup són importants el propanil o Stam F-34(N-[3,4 

diclorofenilpropionamida]), i el dicril (N-[3,4-diclorofenilmetacrilamida]). 

 

8. Triazines herbicides 

Són derivats substituïts de la triazina simètrica: 

 

Figura 10. Estructura de les triazines. 

Teòricament són possibles tres triazines, encara que només es coneix l’isòmer 

1,3,5, s’han preparat derivats de tots ells. 

La 1,3,5 o s-triazina és la més important per les seves aplicacions industrials 

(desinfectants, herbicides, plàstics, colorants, etc.). 
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Figura 11. Estructura de les 3 triazines. 

Els principals herbicides d’aquest grup són la simazina (2-cloro-4,6-di(etilamino)- 

s-triazina) i la atrazina (2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-s-triazina). 

 

Figura 12. Estructura de la simazina i l’atrazina. 

 

9. Diazines 

Les diazines herbicides són derivats de l’uracil, de la piridaziana i de la tiadizina. 

 

10. Altres compostos 

Altres compostos de funcions diverses inclouen alguns derivats de l’àcid ftàlic, 

compostos orgànics fluorats, derivats del dipiridil o fenols substituïts. 

2.7. Compostos s-triazínics 

Les triazines van ser introduïdes com a herbicides l’any 1954, el primer producte 

assajat va ser la clorazina, utilitzada en la destrucció de la vegetació espontània 

que creixia en els cultius de cotó, tomàquet, blat de moro, cebes, patates o 

pastanagues. Posteriorment van ser introduïdes altres triazines com la simazina, 

atrazina, propazina i la prometrona, que es caracteritzen per ser selectives i a 

diferència dels derivats fenoxiàcids i carbamats, no fan malbé la germinació de 

les llavors. 

L’activitat més important de les triazines es la destrucció de plantes en els 

primers estats de desenvolupament, de deu a quinze dies després de la 
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germinació. Les triazines destrueixen un gran ventall de plantes, entre elles 

podem destacar: la juncia, l’ortiga, la verdolaga, la rosella i el trèvol. També 

s’utilitzen per al control selectiu d’algues i males herbes submarines en estanys, 

aquaris, fonts i torres de recirculació d’aigua. 

Les triazines no mostren cap activitat hormonal. 

Utilitzant diverses triazines s’ha comprovat que aquestes penetren la cutícula de 

les fulles, es mouen cap a les puntes d’aquestes y s’absorbeixen en les arrels. La 

clorosi es el primer símptoma que presenten les plantes tractades. A més 

aquests herbicides interfereixen en el procés d’assimilació de CO2 i la formació 

de midó. 

L’ús extés dels herbicides triazínics en l’agricultura possibilita el seu ingrés em el 

medi hídric. El seu efecte toxicològic no es tan greu com el d’altres pesticides 

clorats y/o fosfatats, si ho pot ser la seva persistència en l’ambient, motivada tan 

per la seva baixa solubilitat en l’aigua com per la seva alta retenció per adsorció 

en el sòl i sediments en les lleres hídriques. 

 

 Estructura 

L’estructura general dels compostos s-triazínics és la següent: 

 

Figura 13. Estructura de les s-triazines. 

L’estabilitat de les s-triazines es pot explicar per la configuració electrònica de 

l’anell heterocíclic semblant a la del benzè. Els dos sistemes estan estabilitzats 

per electrons ∏ deslocalitzats. En les z-triazines els electrons ∏ tendeixen a 

localitzar-se a prop dels àtoms de nitrogen. Així, els àtoms de l’anell són 

susceptibles a un atac nucleòfil degut a que són deficients en electrons. Això 

indica que la oxidació pot ser un bon mètode de tractament. 
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Taula 4. Compostos s-triazínics més habituals i els seus substituents. 

Herbicida         X R1 R2 

Ametrina S-CH3 CH3-CH2- (CH3)2-CH- 

Atrazina Cl CH3-CH2- (CH3)2-CH- 

Desmetrina S-CH3 CH3- (CH3)2-CH- 

Dimetametrina S-CH3                CH3-CH2- (CH3)2-CH-(CH3)CH- 

Prometrina S-CH3               (CH3)2-CH- (CH3)2-CH- 

Propazina Cl (CH3)2-CH- (CH3)2-CH- 

Simazina Cl CH3-CH2- CH3-CH2- 

Simetrina S-CH3 CH3-CH2- CH3-CH2- 

Terbutrina S-CH3 CH3-CH2- (CH3)3-C- 

Cianazina Cl CH3-CH2- (CH3)2-C≡N-C- 

 

2.8. Cianazina 

La cianazina és un herbicida de la família de les triazines. S’utilitza com a 

herbicida de pre-emergència i post-emergència per controlar les males herbes de 

fulla ample i gramínies anuals. Pot degradar-se, en el sòl i a l’aigua, per l’acció 

dels microorganismes i per hidròlisis. 

S’ha detectat en aigües superficials i subterrànies, habitualment en 

concentracions d’uns pocs microorganismes per litre, tot i que s’han arribat a 

registrar concentracions de fins a 1,3 i 3,5 mg/L en aigües superficials i 

subterrànies, respectivament.  

És d’ús restringit degut a que és tòxica per al procés del desenvolupament i per 

al sistema reproductiu, està considerada la més tòxica present a l’aigua potable. 

Una de les seves principals característiques és que és un mutagen ja que pot 

alterar ràpidament l’estructura genètica dels éssers vius produint malalties 

hereditàries i congènites. 

Una altre propietat que la constitueix com un dels herbicides més perjudicials per 

a la salut humana és el fet de que sigui extremadament carcinògena donat que 

com a conseqüència d’una exposició per inhalació (respiració), oral (ingestió), o 

cutània (pell) pot produir o augmentar les possibilitats de contraure càncer. 

Entre els anys 1990 i 1993, la cianazina va ser el cinquè herbicida més popular a 

l’agricultura dels Estats Units. S’ha detectat la seva presència a les aigües 

subterrànies de 15 estats i a les superficials de 30 estats. Al 1995, la 

concentració mitjana de cianazina sobrepassava el nivell del Lifetime Health 

Advisory (LHA) establert per l’Agència per a la Protecció Ambiental (EPA, en 

anglès) en 13 de 29 ciutats investigades pel Grup de Treball Ambiental.  

La cianazina s’enllaça amb menor força als col·loides del sòl que la atrazina i la 

tolerància del blat és limitada en sòls degradats, amb baix contingut de matèria 

orgànica. És més activa contra gramínies problemàtiques que la atrazina, però 

més dèbil contra Aramanthus spp. i Abutilon theophrasti Medic. En el blat, la 
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seva curta vida en el sòl, d’entre 7 a 10 setmanes, la converteixen en una opció 

ideal per substituir l’atrazina i la simazina, sobretot quan la seguiran cultius 

susceptibles a aquests herbicid+ 

 

Figura 13. Estructura molecular de la cianazina. 

 

11. Dades d’identificació 

 Nom: cianazina. 

 Nom químic (IUPAC): 2-(4-cloro-6-etilamino-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-

metilpropionitril. 

 Nº CAS: 21725-46-2. 

 Sinònims: Bladex; 2-Cloro-4-(1-ciano-1-metiletilamino)-6-etilamino-

1,3,5-triazina; 2-Cloro-4-(1-ciano-1-metiletilamino)-6-etilamino-s-

triazina; 2-((4-Cloro-6-(etilamino)-1,3,5-triazin-2-il)amino)-2-

metilpropanonitrilo; 2-((4-Cloro-6-(etilamino)-s-triazin-2-il)amino)-2-

metilpropionitrilo; DW 3418; Fortol; Fortrol; WL 19805. 

 Formula química: C9H13ClN6. 

 Pes molecular: 240,70. 

 Tipus de plaguicida: herbicida. 

 Classificació: triazina. 

 Ús: agrícola. 

 

12. Propietats físiques i químiques 

 Aspecte: sòlid cristal·lí, d’incolor a blanc. 

 Punt de fusió: 167,5-169ºC. 

 Densitat relativa: 0,35 (esponjós); 0,45 (compactat) a 22ºC. 

 Gravetat específica: 1,29 kg/L a 20ºC. 

 Solubilitat en aigua: 170 mg/L a 25ºC. 



Olga Romero  

 - 66 - 

 Solubilitat (g/L) en altres compostos a 25ºC: en benzè i hexà és de 15, en 

cloroform és de 210 i en etanol és de 45. 

 Pressió de vapor: 1,38 · 10-7 mm Hg a 25ºC. 

 Constant de la Llei de Henry: 2,57 · 10-10 atm m3/mol a 25ºC. 

 Perills químics: es descompon al escalfar-se intensament produint gasos 

tòxics i corrosius com el clorur d’hidrogen, òxids de nitrogen i cianurs. 

 

13. Envasat i etiquetat 

 Símbols: tòxic (Xn) i perillós per al medi ambient (N). 

 

 Frases de Risc: R: 22-50/53.  

 Frases de Seguretat: S: 2-37-60-61. 

2.8.1. Persistència en l’ambient 

És moderadament persistent. En l’aire està present en forma de vapor i 

partícules. El vapor és degradat a l’atmosfera a través de reaccions intervingudes 

per radicals hidroxil, amb una vida mitjana aproximada de 41 hores, en tant que 

les partícules són eliminades al precipitar-se amb la pluja i la pols. En el sòl la 

seva mobilitat és moderada i no s’espera que es volatilitzi des de les seves 

superfícies humides o seques. En els cossos d’aigua s’absorbeix als sòlids 

suspesos i sediments. 

És estable a la hidròlisis i a la fotòlisis de l’aigua i tampoc s’espera la seva 

volatilització des d’aquest mitjà. Aquest compost presenta un potencial baix de 

bioconcentració en els organismes aquàtics. Pot ser absorbit per les arrels de les 

plantes i transportat en el seu interior fins a les fulles. 

2.8.2. Toxicitat per als organismes i el medi ambient 

És de tipus toxicològic III. La seva toxicitat varia de lleugera a extremada per als 

peixos i de lleugera a moderada per al zooplàncton. És altament tòxic per al 

fitoplàncton i lleugerament tòxic per a mol·luscs, però no és tòxic per a les 

abelles. 

[Per a més informació vegeu l’Annex on es troba la fitxa de seguretat de la 

cianazina] 
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2.8.3. Límit Màxim de Residus permesos de Cianazina 

El LMR és la concentració màxima de residus d’un plaguicida (expressada en 

mg/kg), recomanada per la Comissió del Codex Alimentarius, per a que es 

permeti legalment el seu ús a la superfície o la part interna de productes 

alimentaris per al consum humà i de pinsos. Els LMR es basen en dades de BPA o 

Bones Pràctiques Agrícoles (usos innocus autoritzats a nivell nacional, en les 

condicions existents, dels plaguicides necessaris per a un control eficaç i fiable de 

les plagues) i tenen per objectiu aconseguir que els aliments derivats de 

productes bàsics que s’ajusten als respectius LMR siguin toxicològicament 

acceptables. 

El LMRs o Límit Màxim de Residus permesos de Cianazina a la legislació 

espanyola són els següents: 

 

Taula 5. Límit Màxim de Residus permesos de Cianazina. 

Cultiu LMR (mg/kg) 

Cereals 0,05 

Espècies 0,05 

Farratges i palles 0,05 

Fruites fresques, dessecades, 

sense coure o congelades  

0,05 

Hortalisses fresques, sense 

coure, congelades o dessecades 

0,05 

Llegums seques 0,05 

Llúpols dessecats (incl. Els 

granulats i pols) 

0,05 

Altres productes de consum 0,05 

Patates 0,05 

Llavors oleaginoses i altres 0,05 

Te i altres infusions 0,05 

Varis 0,05 
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CAPÍTOL 3: 

TRACTAMENT 

D’AIGÜES RESIDUAL 

Degut a que la mancança dels recursos hidrològics és preocupant i, a més, els 

efluents residuals tenen un efecte molt negatiu en el medi ambient si hi són 

retornats directament, es requereix el desenvolupament i aplicació de 

tecnologies de tractament d’aigües que possibilitin la reutilització en condicions 

segures. 

En els últims anys els tractaments d’aigües residuals s’han anat implantant amb 

força. 

Els esforços es centren en la consecució de mètodes oxidatius potents que 

assoleixin la mineralització completa dels contaminants orgànics en medi aquós 

(és a dir, la conversió total de matèria orgànica en CO2, H2O i ions orgànics), 

sense oblidar, però, que cal optimitzar els processos per tal que siguin 

econòmicament viables. 

Generalment, es pot observar que en els processos clàssics les vies d’oxidació 

químiques, electroquímiques i fotoquímiques s’empren independentment. Per 

contra, en els anomenats Processos Electroquímics d’Oxidació Avançada (EAOPs) 

habitualment es complementa l’oxidació electroquímica amb la presència de 

catalitzadors (Fe2+, Cu2+) i/o llum UV amb la finalitat de degradar totalment els 

compostos i/o intermedis difícilment oxidables, obtenint d’aquesta manera 

processos més efectius. 

Actualment, la idea que s’imposa és combinar una sèrie de tecnologies que 

successivament vagin condicionant els efluents contaminats i disminuint la seva 

toxicitat, de cara a la destrucció total dels mateixos, ja que aquesta és una 

manera d’operar més efectiva i econòmica. 
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A continuació es presenten els diferents mètodes de depuració d’aigües 

residuals: 

3.1. Mètodes físics 

Els mètodes físics consisteixen en operacions unitàries de separació sense alterar 

l’estructura química del contaminant, fet que permet la recuperació i reutilització 

dels subproductes durant el procés.  

Aquests mètodes són àmpliament aplicats degut al seu baix cost, essent d’ús 

habitual en el tractament d’aigües de consum. Requereixen, però, post-

tractaments per eliminar el contaminant del nou medi. 

Entre aquests mètodes cal citar: processos de membrana controlats per la 

pressió, destil·lació, coagulació, floculació i sedimentació, adsorció en carbó 

actiu, extraccions líquid-líquid o líquid-sòlid i arrossegament amb corrent d’aire. 

3.2. Mètodes químics 

Els mètodes químics consisteixen en l’addició d’oxidants químics a les aigües per 

tal d’eliminar la càrrega orgànica present.  

S’utilitzen a escala industrial per descontaminar aigües residuals amb baix 

contingut de matèria orgànica. Per a elevades concentracions de contaminants i 

grans volums d’efluents, aquests mètodes perden efectivitat. 

Els oxidants químics més usuals són: 

 

14. Oxigen (oxidació tèrmica) 

Representa una opció econòmicament atractiva per la seva fàcil obtenció, però és 

un oxidant bastant dèbil, essent difícil l’assoliment de la mineralització total dels 

contaminants orgànics.  

 

15. Clor (cloració) 

En medi aquós provoca la següent reacció: 

 Cl2 + 2H2O  HClO + Cl+ + H3O
+  (1) 

L’àcid hipoclorit resultant de la hidròlisi del clor és dèbil i s’ionitza en l’aigua 

segons l’equilibri: 

 HClO + H2O  ClO- + H3O
+  (2) 

Es tracta d’un oxidant fort i molt econòmic, i per aquesta raó la cloració ha estat 

un mètode molt eficaç en el tractament d’aigües residuals i de consum, però la 

formació de compostos organoclorats amb gran poder nociu, i d’intermedis de 

cloració amb una baixa innoqüitat ha impulsat la recerca de processos alternatius 

amb un cost ambiental menor. 
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16. Permanganat de potassi (KMnO4) 

En medi aquós provoca la següent reacció: 

 MnO- + H2O + 3e-  MnO2 + 4OH-  (3) 

És un oxidant més potent que el clor, fàcil de manipular i estable en un ampli 

rang de pH. No obstant, el seu cost econòmic és més elevat, i un cop finalitzat el 

seu ús deixa un residu sòlid de MnO2, que és insoluble i ha de ser separat 

posteriorment. 

 

17. Peròxid d’hidrogen (H2O2) 

És ambientalment compatible, ja que en descompondre’s genera aigua i oxigen. 

A més de presentar un elevat potencial d’oxidació, es pot combinar amb 

catalitzadors per tal de generar radicals hidroxil, que tenen un poder oxidant 

encara més important. 

 

18. Ozó (ozonització) 

Encara és més oxidant que els anteriors, però molt més tòxic i de difícil 

manipulació en grans quantitats. Presenta el gran inconvenient de la inestabilitat, 

motiu pel qual s’ha de generar al moment, exigint un gran consum energètic.  

La baixa solubilitat de l’ozó en aigua minimitza la probabilitat de contacte entre 

aquesta molècula i el contaminant orgànic, fet que disminueix molt la capacitat 

de degradació dels processos d’ozonització. 

A pH bàsic produeix radicals hidroxil. 

 

19. Radical hidroxil (•OH) 

És un dels agents que posseeix major poder oxidant, només inferior al del fluor, 

i, per tant, reacciona amb molts més compostos orgànics.  A més, no és tòxic ni 

corrosiu pels equipaments.  

La seva limitació és que presenta una baixa difusió en medi aquós, i pot ser 

destruït per inhibidors naturals presents en les aigües, principalment carbonats i 

bicarbonats. 
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Taula 6. Potencials d’oxidació d’alguns agent oxidants. 

Agent oxidant      Potencial d’oxidació (Eo) (V) 

Fluor                     3,06 

Radical hidroxil (●OH)                     2,8 

Oxigen (atòmic)                     2,42 

Ozó                     2,08 

Peròxid d’hidrogen                     1,78 

Hipoclorit                     1,49 

Clor                     1,36 

Diòxid de clor                     1,27 

Oxigen (molecular)                     1,23 

 

3.3. Mètodes biològics 

Els mètodes biològics són els més utilitzats per al tractament de volums 

considerables d’aigües residuals, especialment quan tenen un gran contingut de 

biomassa. Empren microorganismes que s’alimenten dels contaminants 

biodegradables. 

Presenten dos grans inconvenients: 

 L’ús de bacteris requereix tractaments posteriors d’eliminació dels 

microorganismes i el temps de residència en les basses es pot allargar fins 

a 28 dies, fet que en algunes ocasions limita la seva aplicabilitat i es 

tradueix en un elevat cost del procés. 

 Els contaminants orgànics com els herbicides, pesticides, fàrmacs i 

productes de cura personal no es poden eliminar completament i, fins i 

tot, poden inhibir aquests processos i aniquilar els cultius bacterians. 

Per tant, aquests mètodes resulten poc eficaços per aconseguir un mínim 

contingut de contaminants persistents com ara els herbicides, fet que fa 

necessària l’aplicació d’altres tractaments capaços d’assolir aquest objectiu: els 

processos químics i electroquímics d’oxidació avançada (AOPs i AEOPs). 

3.4. Processos d’oxidació avançada (AOPs) 

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

aquells processos de tractament terciari que impliquen la generació de radicals 

hidroxil (espècies fortament oxidants) en quantitat suficient per a interaccionar 

amb els compostos orgànics del medi. 

Es tracta d’una família de mètodes que utilitzen l’elevada capacitat oxidant dels 

radicals hidroxils (•OH), ja que aquesta espècie és fortament oxidant pel 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. Es diferencien entre sí en la forma en la que els generen. Els més 
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comuns utilitzen combinacions d’ozó, peròxid d’hidrogen i radiació ultraviolada i 

fotocatàlisi. 

Els radicals hidroxil actuen de manera no selectiva sobre els compostos orgànics, 

i poden fer-ho amb tres tipus d’atac inicial: 

20. Abstracció d’un àtom d’hidrogen per part del radical hidroxil, formant aigua. 

21. Addició electròfila del radical a un doble enllaç (és a dir, hidroxilació). 

22. Transferència electrònica. 

L’atac de tipus 1 és típic dels alcans i alcohols (essent la constant de velocitat de 

la reacció entorn a 106-108 M-1 s-1), mentre que el de tipus 2 es dóna per a 

olefines i aromàtics (essent la constant de velocitat de la reacció entorn a 108-

1010 M-1 s-1). 

Entre els compostos aromàtics, els que presenten grups activants (-OH, -NH2) 

reaccionen més ràpidament que els que tenen grups desactivants (-NO2, -

COOH), i els monosubstituïts ho fan amb més rapidesa que els polisubstituïts. Els 

substituents activants orienten l’entrada del radical hidroxil en les posicions orto i 

para, mentre que els substituents desactivants orienten en posició meta. El 

mecanisme de reacció dels radicals hidroxil amb els compostos aromàtics 

substituïts està descrit en presència i en absència d’oxigen. Els atacs successius 

dels radicals sobre l’anell aromàtic el fragilitzen de tal manera que arribat un 

punt es produeix l’obertura o trencament, amb l’alliberament de compostos 

alifàtics insaturats com els àcids monocarboxílics i dicarboxílics. 

Després de l’addició del radical hidroxil es generen radicals orgànics lliures R• 

que reaccionen amb molècules d’oxigen i generen peroxiradicals, produint 

reaccions en cadena que finalitzen amb la mineralització completa del 

contaminant. 

La formació dels intermedis durant la degradació és un aspecte que depèn de 

molts factors: el nombre de radicals hidroxil i la presència d’altres radicals, la 

quantitat d’agents segrestadors de radicals, la concentració de contaminant i 

d’ions Fe(II) o Fe (III), etc. 

Els AOPs presenten certes característiques que els defineixen com a tecnologies 

prometedores de cara al tractament d’aigües: 

 Són mètodes molt efectius en la destrucció de baixes concentracions de 

compostos aromàtics. 

 Són capaços d’aconseguir la conversió a CO2, H2O i ions inorgànics, 

mostrant una reactivitat no selectiva que minimitza l’acumulació 

d’intermedis de degradació tòxics. 

 Presenten bona eficiència en la destrucció de contaminants. 

El principal inconvenient dels AOPs és el seu elevat cost econòmic degut a l’ús de 

reactius cars i/o un consum energètic elevat (làmpades per generar UV, per 

exemple). 

Les diverses tecnologies incloses en els AOPs no es troben al mateix nivell de 

desenvolupament ni de comercialització.  
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Un altre aspecte relacionat amb els AOPs és la seva aplicabilitat en funció del 

contingut orgànic de les aigües, expressat com DQO (Demanda Química 

d’Oxigen). Únicament les aigües residuals amb un contingut orgànic inferior a 

alguns grams per litre de DQO (concretament 5 g/L de DQO) poden ser 

susceptibles de ser tractades mitjançant tecnologies, degut fonamentalment a 

l’elevat cost dels reactius i d’energia, així com a raons de caràcter cinètic 

(adsorció en catalitzador, absorció de llum, consum d’oxigen durant la oxidació, 

etc.). Per a aigües amb continguts superiors, superiors concentracions, haurien 

de ser tractades mitjançant altres tècniques d’oxidació directa tals com la 

oxidació humida i/o la incineració, preferibles degut a l’elevat consum d’agent 

oxidant. 

Així doncs, els AOPs, generalment, són aplicats en casos d’aigües amb 

concentració de contaminants tòxics no biodegradables molt altes (> 1 g/L), o 

molt baixes (< 5 mg/L). 

Els processos d’oxidació avançada es poden classificar de la següent manera: 

 

23. Processos homogenis: 

a) Sense aportació d’energia externa: 

Ozonització en medi alcalí (O3/OH-) 

Ozonització amb peròxid d’hidrogen (O3/H2O2) i (O3/H2O2/OH-) 

Peròxid d’hidrogen i catalitzador (H2O2/Fe2+) 

b) Amb aportació d’energia extern: 

b.1) Energia procedent de radiació ultraviolada (UV) 

Ozonització i radiació ultraviolada (O3/UV) 

Peròxid d’hidrogen i radiació ultraviolada (H2O2/UV) 

Ozó, peròxid d’hidrogen i radiació ultraviolada (O3/H2O2/UV) 

Foto-Fenton (Fe2+/H2O2/UV) 

b.2) Energia procedent d’ultrasons (US) 

Ozonització i ultrasons (O3/US) 

Peròxid d’hidrogen i ultrasons (H2O2/US) 

b.3) Electroquímica 

Oxidació electroquímica 

Oxidació anòdica 

Electro-Fenton 

24. Processos heterogenis: 

Ozonització catalítica (O3/Cat.) 

Ozonització fotocatalítica (O3/TiO2/UV) 

Fotocatàlisi heterogènia (H2O2/TiO2/UV) 
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Entre tots els AOPs, els més interessants són aquells que aprofiten la radiació 

solar, ja que s’elimina el desavantatge que tenen aquests processos del consum 

d’energia mitjançant làmpades ja que aquestes són substituïdes pel Sol. 

Aquests processos són la fotocatàlisi “heterogènia” amb TiO2 i la fotocatàlisi 

“homogènia” amb foto-Fenton. 

3.4.1. AOPs basats en H2O2 

El peròxid d’hidrogen, H2O2, és un oxidant químic eficient per a diversos 

processos de descontaminació. L’obtenció de H2O2 es va desenvolupar 

cronològicament primer en base a processos inorgànics, a continuació en base a 

processos electroquímics i, finalment, a processos orgànics d’autooxidació. 

El peròxid d’hidrogen no és un oxidant excel·lent per sí mateix en la majoria de 

casos, de manera que fa falta combinar-lo amb llum UV, certes sals de metall o 

ozó per a obtenir resultats satisfactoris. 

 

 Reactiu de Fenton (H2O2/Fe2+) 

El reactiu de Fenton és la base de molts AOPs i EAOPs, i es fonamenta en la 

mescla de peròxid d’hidrogen i una sal de Fe2+ o d’altres catalitzadors (Cu2+, Ti3+, 

Mn2+, Sn2+) en medi àcid. Efectivament, el pH condiciona l’efectivitat catalítica 

del ferro, establint-se que el pH òptim és proper a 2,8. A aquest pH la 

concentració de Fe2+ disponible en dissolució és màxima enfront dels hidrats de 

Fe(III) de naturalesa col·loïdal que descomponen el peròxid d’hidrogen. 

La reacció de Fenton es fonamenta en la transferència electrònica entre el 

peròxid i el catalitzador homogeni. El mecanisme en termes d’una esfera externa 

s’ha de descartar per raons termodinàmiques, de manera que tot apunta a un 

mecanisme d’esfera interna que implica un complex de transició [Fe(II)-H2O2]. 

 H2O2 + Fe2+  [Fe(OH)]2+ + ●OH  (4) 

Els processos Fenton exigeixen un control estricte del pH de la dissolució tractada 

perquè: 

25. Si el pH és massa àcid (pH<2,5) els protons tenen un efecte de segrestadors 

de radicals hidroxil, i a més s’inhibeix la reacció 5. 

26. A pH>4 hi ha menys Fe(II) com a Fe2+ i Fe(III) en forma de [Fe(OH)]2+.  

L’eficàcia de la reacció de Fenton depèn de la capacitat per regenerar el Fe2+ a 

partir de les espècies de Fe(III). La reacció més important en aquest sentit és la 

del Fe3+ amb el H2O2 per donar Fe2+ i el radical hidropexoril, HO2
● , de menor 

poder oxidant que l’hidroxil: 

 H2O2 + Fe3+ 
 Fe2+ + HO2

● + H+  (5) 

En absència de substrat orgànic, el radical hidroxil oxida un altre ió Fe2+ (reacció 

6) o bé el propi H2O2 (reacció 7), i el radical hidroperoxil pot regenerar més 

radicals hidroxil (reaccions 8 i 9): 

 ●OH + Fe2+  Fe3+ + OH–  (6) 
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 ●OH + H2O2  H2O + HO2
●  (7) 

 HO2
● + H2O2  ●OH + H2O2 + O2  (8) 

 HO2
● + HO2

-  ●OH + OH- + O2  (9) 

Però si el medi aquós és àcid, entre 2,0<pH<6,0 (ja que a pH més alcalí poden 

precipitar partícules d’hidròxid de Fe(III)) i conté un contaminant orgànic RH, el 

radical hidroxil l’oxida tot deshidrogenant-lo (reacció 10). El radical R● que 

apareix pot regenerar el Fe2+, produint el catió R+ (reacció 11) que pot formar el 

derivat ROH (reacció 12). El radical R● pot oxidar alternativament al Fe2+ (reacció 

13) o bé dimeritzar-se (reacció 14): 

 ●OH + RH  R● + H2O  (10) 

 R● + Fe3+  R+ + Fe2+  (11) 

 R+ + H2O  ROH + H+  (12) 

 R● + Fe2+  R- + Fe3+   (13) 

 2R●  R – R   (14) 

Les reaccions que tenen lloc en absència de contaminant es classifiquen com a: 

reaccions d’iniciació (reaccions 4 i 5), reaccions de propagació de radicals 

(reaccions 7, 8 i 9) i reaccions de terminació (reacció 6 i reaccions 15 a 18): 

 HO2
● + Fe2+ 

 Fe3+ + HO2
-   (15) 

 HO2
● + Fe3+  Fe2+ + H+ + O2   (16) 

 ●OH + HO2
●  H2O + O2   (17) 

 ●OH + ●OH  H2O2   (18) 

Hi ha, però, certes molècules com els hidrogencarbonats, els carbonats o el t-

butil alcohol que actuen com a segrestadors de radicals hidroxil en el medi, fent 

disminuir l’efectivitat dels processos perquè a canvi generen radicals passius que 

no reaccionen amb la matèria orgànica i condueixen a la terminació de les 

reaccions (reaccions 19 i 20). 

 ●OH + CO3
2-  OH- + CO3

-●   (19) 

 ●OH + HCO3
-  OH- + CO3

●  (20) 

Un avantatge del sistema Fe3+/Fe2+ és el seu comportament catalític, perquè el 

Fe2+ no desapareix completament a partir de les reaccions 4, 6 i 15, sinó que es 

regenera en certa mesura a partir de les reaccions 5, 11 i 16. 

La capacitat oxidativa d’aquest reactiu s’ha confirmat amb molts compostos 

orgànics, com el fenol, clorofenols, colorants azoics o herbicides. És freqüent el 

seu ús com a pretractament abans d’aplicar els mètodes biològics. 

Mitjançant la basificació de la dissolució al final del tractament es poden 

precipitar els ions metàl·lics utilitzats, i el residu generat d’aquesta manera es 

pot reutilitzar novament. 
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 Reacció de foto-Fenton (H2O2/Fe2+/UV) 

La mineralització assolida és més notable quan els sistemes basats en la reacció 

de Fenton s’irradien amb llum UV (180-400 nm): també en aquest cas es 

generen radicals hidroxil a través de la reacció de Fenton, però s’evita el 

problema de l’alentiment del procés causat per l’acumulació dels ions [Fe(OH)]2+ 

formats en la reacció 4. La manera d’evitar-ho és mitjançant la seva 

fotoreducció, reacció que regenera ions Fe2+ (reacció 21): 

 [Fe(OH)]2+ + hv  Fe2+ + ●OH   (21) 

Es pot observar que, a més, es generen més radicals hidroxils, fet que 

contribueix positivament al procés de degradació.  

La llum UV també pot donar lloc a la fotodegradació d’intermedis, o dels seus 

complexos amb Fe3+, com en el cas de la fotodescarboxilació dels àcids 

carboxílics (reacció 22): 

 Fe(OOCR)2+ + hv  Fe2+ + CO2 + R●  (22) 

L’àcid oxàlic forma complexos que absorbeixen fortament des de 250 fins a 580 

nm. 

El peròxid d’hidrogen també pot donar reaccions fotolítiques: 

 H2O2 + hv  2●OH  (23) 

 H2O2 + hv  H● + OH● (24) 

La capacitat oxidativa de la reacció de foto-Fenton s’ha confirmat amb molts 

contaminants orgànics, com els herbicides 2,4-D i 2,4,5-T. 

 

 Reacció de Fenton co-catalitzada (H2O2/Fe2+/Cu2+) 

Existeixen varis estudis sobre el possible efecte catalític del Cu2+ tot sol, o bé 

combinat amb Fe2+. Quan es tracten algunes classes de contaminants orgànics 

s’observa que en combinar els dos catalitzadors metàl·lics es dóna una millora de 

la degradació. Els ions Cu2+ actuen com a coadjuvants, és a dir, co-catalitzen la 

reacció de Fenton. Els sistema catalític Cu2+/Cu+ inclou la reducció del Cu2+ per 

part de radicals hidroperoxil (reacció 25) o de radicals orgànics R● (reacció 26), i 

la posterior oxidació del Cu+ per part del Fe3+ (reacció 27) o del H2O2 (reacció 

28). 

 Cu2+ + HO2
+  Cu+ + H+ + O2  (25) 

 Cu2+ + R● 
 Cu+ + R+  (26) 

 Cu+ + Fe3+ 
 Cu2+ + Fe2+  (27) 

 Cu+ + H2O2  Cu2+ + ●OH + OH-  (28) 

Per tant, la millora dels resultats observats en presència del sistema Cu2+/Cu+ es 

pot explicar per: 

27. L’oxidació dels complexos de Cu2+ amb els intermedis de reacció. 
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28. La producció de més radicals hidroxil. 

29. Una nova via de regeneració de Fe2+, que afavoreix la reacció de Fenton. 

3.5. Processos electroquímics d’oxidació (EOPs) 

En els darrers 30 anys s’ha desenvolupat una gran varietat de tècniques 

electroquímiques que ofereixen una sèrie d’avantatges que les fan molt 

atractives: 

 Compatibilitat mediambiental: l’electró com a principal reactiu és un 

agent net i hi ha absència de residus secundaris. 

 Versatilitat: tractament de contaminants sòlids, líquids o gasosos, ús de 

múltiples configuracions de reactors i materials electròdics. 

 Seguretat: condicions de treball suaus i pocs agents químics afegits. 

 Eficiència energètica: treball a baixes temperatures i pressions, 

dissenyant elèctrodes i cel·les de forma senzilla per minimitzar les pèrdues 

de corrent. 

Els mètodes electroquímics per a l’eliminació de contaminants presents en les 

aigües es poden classificar en: 

1. Mètodes d’electròlisi directa: els compostos es poden eliminar per 

transferència electrònica directa entre l’elèctrode i les molècules adsorbides a 

la superfície (poden ser processos de reducció catòdica, o d’oxidació anòdica), 

o bé per reacció amb espècies electrogenerades adsorbides a la superfície 

electròdica. 

2. Mètodes d’electròlisi indirecta: els compostos s’eliminen en el si de la 

dissolució a través d’un agent oxidant electrogenerat. 

La tècnica consisteix en introduir en la solució del contaminant dos metalls, 

elèctrodes, entre els que s’aplica una adequada diferència de potencial. Amb 

aquesta tecnologia s’han implementat diverses estratègies (directes o indirectes) 

realitzant tant oxidacions com reduccions del contaminant. En l’electròlisi directa, 

l’espècie és oxidada (en l’ànode) i reduïda (en el càtode) en la superfície d’un 

dels elèctrodes; mentre que en la indirecta la substància d’interès és degradada 

per espècies generades electroquímicament. 

L’electroquímica com a AOP es pot dur a terme utilitzant ànodes capaços d’oxidar 

l’aigua a radicals ●OH . Entre els ànodes més utilitzats es troben SnO2, PbO2, 

IrO2, RuO2, Pt i, més recentment, elèctrodes de bor dopats amb diamant (BDD). 

3.5.1. Oxidació anòdica 

L’oxidació anòdica, anomenada també incineració electroquímica o combustió 

electroquímica freda és el procés electroquímic més difós per al tractament de 

contaminants en aigües. Es basa en l’ús d’ànodes d’elevada sobretensió d’oxigen, 

els quals afavoreixen l’electrogeneració de radicals hidroxil adsorbits en la 

superfície de l’elèctrode a partir de l’oxidació de l’aigua que actua com a 

dissolvent. En medi àcid o neutre els radicals hidroxil oxidants es generen 
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directament a l’ànode com a intermedi de l’oxidació directa de l’aigua a oxigen 

(reaccions 29 i 30): 

 H2O  ●OH ads + H+ + e- (29) 

 ●OH ads  ½ O2 + H+ + e-  (30) 

A pH≤10, els radicals hidroxil es formen a partir de l’ió hidròxid (reacció 31): 

 OH-  ●OH ads + e-  (31) 

S’han proposat dues aproximacions per als processos d’oxidació anòdica en la 

descontaminació d’aigües: 

3. Conversió electroquímica: els compostos orgànics refractaris inicials es 

transformen selectivament en compostos biodegradables, generalment àcids 

carboxílics, que posteriorment es poden tractar per processos biològics. 

Ànodes com els de Pt, IrO2 o RuO2 afavoreixen la conversió electroquímica 

amb baixa eficiència d’intensitat de corrent. 

4. Combustió o incineració electroquímica: es dóna la mineralització 

completa dels compostos orgànics. Aquest procés està afavorit per ànodes de 

SnO2 dopat, PbO2 o BDD, que permeten assolir eficiències de corrent més 

elevades. 

Introduint els conceptes d’activitat química i activitat electroquímica es pot 

observar que mentre els ànodes d’alt poder oxidant afavoreixen la mineralització 

dels contaminants, els ànodes de baix poder oxidant afavoreixen l’evolució 

d’oxigen. 

Aquesta diferència d’actuació es pot explicar a partir de la naturalesa dels 

radicals hidroxil formats en els dos tipus d’ànodes (la superfície dels quals es pot 

visualitzar com un òxid metàl·lic, MOx): en els ànodes que propicien la conversió 

electroquímica els radicals hidroxil es troben quimisorbits a la superfície, és a dir, 

l’oxigen preferentment es transfereix cap a la xarxa de l’òxid metàl·lic i 

disminueix l’efectivitat dels radicals hidroxil vers l’oxidació dels compostos 

orgànics; en canvi, en els ànodes que afavoreixen la combustió electroquímica 

els radicals es troben fisisorbits a la superfície i, per tant, tenen una major 

reactivitat vers els contaminants orgànics. 

Així doncs, és més important el nivell d’efectivitat dels radicals que no pas la 

seva concentració. Tot i suposant que la concentració de radicals hidroxil formats 

en la superfície anòdica sigui la mateixa en els dos tipus d’ànodes, el fet que 

presentin una entalpia d’adsorció ben diferent fa que, a la pràctica, els radicals 

hidroxil siguin més efectius en els ànodes d’alt poder oxidant, de manera que la 

reactivitat que s’observa en ànodes com el BDD és molt superior a la presentada 

per ànodes com el Pt. 

Els ànodes del tipus BDD permeten dur les reaccions a potencials majors sense 

que es doni l’evolució d’oxigen, i per tant ofereixen la possibilitat de treballar 

amb sistemes de major capacitat oxidativa i més eficients de cara a l’eliminació 

dels contaminants orgànics. 

En definitiva, els radicals hidroxil formats en la superfície de l’ànode de BDD són 

més efectius que els radicals formats en altres ànodes utilitzats, com per 

exemple el de Pt per dos motius fonamentals: 
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5. Són radicals ●OH fisisorbits i, per tant, tenen una elevada reactivitat. 

6. La reacció d’oxidació es dóna a potencials elevats, fet que condueix a la 

combustió electroquímica. 

Els ànodes no actius (amb alt poden oxidant), s’acostumen a definir com 

elèctrodes que no participen en la reacció anòdica, així l’ànode només serveix 

com substrat inert que actua en la substracció d’electrons. 

Per a degradar s’utilitzen elèctrodes que majorment produeixen conversió 

electroquímica (destrueix parcialment els contaminants) o combustió 

electroquímica (els mineralitza).  

 

 Oxidació anòdica amb ànode de BDD 

En l’oxidació anòdica amb ànode de diamant dopat amb bor (BDD) el mecanisme 

està format per una cel·la electroquímica, on a l’ànode hi ha el BDD. És un 

mètode adequat per aconseguir la total mineralització dels compostos orgànics. 

L’ànode de BDD té com a suport silici monocristal·lí i està recobert d’un 

conductor de diamant dopat amb bor. Posseeix una bona estabilitat química i una 

màxima sobretensió a l’oxigen. El silici monocristal·lí dopat amb bor es comporta 

com a un semiconductor de tipus p. El seu caràcter és inert i se sap que té dèbils 

propietats d’adsorció, pel que es tracta d’un elèctrode no actiu ideal. 

Les fines pel·lícules de diamant dopat amb bor posseeixen una morfologia 

policristal·lina aspra, amb grans limitant a la superfície i una petita fracció en 

volum d’impureses de carboni no diamant. La conductivitat elèctrica de la 

superfície del film i de l’interior depèn del grau de dopatge i de les impureses. 

Els avantatges són que és un oxidant molt bo perquè aporta una gran quantitat 

de radicals hidroxil, però el gran desavantatge és la seva extremada fragilitat i el 

seu elevat cost.  

3.5.2. Processos electroquímics d’oxidació avançada (EAOPs) 

Els Processos Electroquímics d’Oxidació Avançada (EAOPs) es basen en 

l’electròlisi indirecta o assistida, en la qual el compost orgànic d’interès és 

eliminat de la dissolució mitjançant espècies actives generades com els radicals 
●OH, o bé oxidants generats electroquímicament com per exemple el H2O2. Els 

principals processos d’aquest tipus són: oxidació anòdica, electrogeneració 

d’oxidants, electro-Fenton, fotoelectro-Fenton, peroxi-coagulació i 

fotoperoxicoagulació. 

En l’oxidació anòdica el peròxid d’hidrogen s’electrogenera en el càtode per 

reducció bielectrònica de l’oxigen (reacció 32), i aleshores els contaminants 

poden ser oxidats simultàniament pels radicals hidroxil generats a l’ànode, pel 

H2O2 electrogenerat al càtode, i pels radicals hidroperoxil produïts durant la 

descomposició anòdica del H2O2 (reaccions 33 i 34): 

 O2 + 2H+ + 2e-  H2O2  (32) 

 H2O2  HO2
● + H+ + e-  (33) 

 HO2
●  O2 + H+ + e-  (34) 
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Per a electrogenerar H2O2 s’utilitza un càtode de difusió d’oxigen, que consisteix 

en una superfície conductora de carbó actiu per la que es fa circular oxigen gas. 

Aquests mètodes fan disminuir el temps d’electròlisi necessari, i eviten el 

transport de peròxid d’hidrogen perquè el generen in situ. I encara més 

important, com que els reactius de Fenton, H2O2 i Fe2+, es generen 

controladament, hi ha menys reaccions competitives que en els processos Fenton 

no electroquímics. Aquestes últimes reaccions són responsables d’una menor 

disponibilitat de radicals hidroxil per a l’oxidació dels contaminants. 

La producció in situ de peròxid d’hidrogen és una interessant alternativa al 

transport i emmagatzematge, ja que es tracta d’un compost de descomposició 

espontània, catalitzada per metalls i afavorida per la llum UV a alta temperatura. 

A més, la generació electroquímica ofereix l’avantatge que es pot dosificar de 

forma senzilla, mitjançant el control de la corrent o el potencial aplicats. 

 

 Procés electro-Fenton 

El mètode electro-Fenton utilitza una cel·la amb un ànode i un càtode. 

S’afegeixen petites quantitats de Fe2+ com a catalitzador a la dissolució que 

conté els contaminants. D’aquesta manera, la mineralització es realitza per 

l’acció combinada dels radicals hidroxil generats a l’ànode (reacció 34) i dels 

radicals hidroxil generats al si de la dissolució (reacció 4) aprofitant el H2O2 

electrogenerat al càtode (reacció 32). I en certa mesura, també hi intervenen els 

radicals hidroperoxil formats per la descomposició del peròxid d’hidrogen a 

l’ànode (reacció 33). A partir d’estudis cinètics de degradació de compostos 

orgànics per mitjà de radicals hidroxil es pot estimar una concentració 

estacionària de radicals hidroxil en dissolució, [●OH]≈10-13 M. 

 

 Procés fotoelectro-Fenton 

En el mètode fotoelectro-Fenton el sistema de treball és anàleg a l’emprat per 

l’electro-Fenton, irradiant la dissolució amb llum UVA (λmax = 360 nm). 

S’aconsegueixen eficàcies de degradació majors, fet que s’explica d’acord amb 

les reaccions 11 a 24. 

Parant atenció als estudis publicats en els últims anys sobre sistemes de 

degradació de contaminants que implementen dispositius d’irradiació, sembla 

que la tendència és utilitzar la radiació solar com a font UV. I no és d’estranyar, 

ja que la Terra rep cada any una energia solar d’1,5·1018 kW/h, que és un valor 

28000 vegades superior a la consumida en el món anualment. 
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ANNEX: FITXA DE SEGURETAT 

A continuació es presenta la fitxa de seguretat de la Cianazina mencionada 

anteriorment a l’apartat 2.8.5. 
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Figura 14. Fitxa de seguretat de la Cianazina (Part I). 
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Figura 15. Fitxa de seguretat de la Cianazina (Part II). 

 

 


