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1.1. Motivació 

 

El gran increment de la població actual en els països desenvolupats, ha produït 

en les ultimes dècades la contaminació d’un dels bens més preuats del nostre 

planeta, l’aigua. Tot i que la major part de la terra es aigua, només un petit 

percentatge d’aquesta es potable. Es per això que s’han impulsat en els últims 

anys noves tecnologies pel tractament d’aigües. 

L’aplicació dels diferents mètodes de tractament d’aigües tenen en compte la 

naturalesa i les propietats fisicoquímiques  de l’aigua. Les aigües contaminades 

per la activitat humana  generalment són depurades per tractaments primaris 

mitjançant processos fisicoquímics  o bé per tractaments secundaris mitjançant 

processos biològics .  

Però aquest tractament poden ser insuficients quan es tracten efluents 

procedents de les indústries, l’agricultura o la ramaderia, ja que molts 

contaminants no poden ser tractats per mètodes biològics. Aquests residus 

poden ser tòxics pels organismes vius i acumular-se en els diferents nivells de la 

xarxa tròfica. 

Davant de la problemàtica ambiental que es crea amb aquest tipus de 

contaminants s’han regulat lleis cada vegada més estrictes pel que fa la legislació 

de abocaments d’aigües residuals. Fent que cada vegada resulti més difícil 

aconseguir la qualitat que requereixen les lleis. 

Es per això, que resulta cada vegada més necessari trobar diferents alternatives 

pel tractament de l’aigua.  Una de les alternatives que s’està investigant 

actualment són el processos de oxidació avançats , ja que és important el 

tractament d’aquest contaminants tan a nivell mediambiental com per la salut 

del ésser vius. 

1.2. Objectius 

Els objectius que es plantegen en aquest projecte són: 

 Estudiar la degradació d’un contaminant mitjançant els processos Fenton i 

Foto-Fenton. 

 Definir la metodologia analítica per quantificar la degradació. 

 Estudiar les condicions òptimes del procés per tal de:  

a. Eliminar el contaminant. 

b. Mineralitzar els subproductes. 

 Estudiar la mineralització del contaminant i els possibles intermediaris. 

 Estudiar l’efecte de la dosificació del peròxid d’hidrogen en el procés 

Fenton i Foto-Fenton. 
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1.3. Etapes del projecte 

En aquest apart es troba un breu resum de les diferents etapes de les que consta 

aquest projecte. 

1.3.1. Descripció de les etapes del projecte. 

 

Aquest projecte esta dividit en els següents capítols: 

 

 Introducció: on es troben descrits els processos d’oxidació avançats, de 

forma detallada s’expliquen els processos Fenton i Foto-Fenton i es 

descriuen les propietats fisicoquímiques del contaminant a tractar. 

 Mètodes analítics i procés experimental: es descriu el material 

necessari i el procés que s’ha de realitzar per dur a terme cada 

experiment. També es descriuen els aparells emprats amb les seves 

característiques tècniques i les tècniques analítiques per realitzar les 

determinacions experimentals. 

 Experiments dels processos Fenton i Foto-Fenton: es mostren els 

resultats obtinguts dels diferents experiments i es realitza la discussió de 

resultats. 

 Avaluació econòmica: es troben els costos derivats de la investigació, on 

es detallen el costos de material, reactius, personals i de recursos 

energètics. 

 Conclusions: s’exposen les conclusions a les que s’ha arribat un cop s’han 

realitzat les investigacions. 

 Annexos: es troba les fixes de seguretat, el tractament de dades del 

resultats experimentals.  
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Obtenció 

d’informació: 

Tetraciclina, mètodes 

analítics. Estudi dels 

POA. Definir objectius 

i planificació. 

Desenvolupar 

mètodes analítics i 

rectes de 

calibratge: TOC, 

H2O2, HPLC, pH. 

Estudis  

previs. (4  

experiments) 

Realització de 

blancs (6 

experiments) 

Disseny 

experimental (8 

experiments) 

Tractament de dades. I 

Definir nou disseny 

d’experiments 

possiblement en planta 

pilot. 

Del 

18/02/10 al 

30/04/10 

Del 

30/04/10 al 

01/06/10 

Del 

01/06/10 al 

15/07/10 

Del 

08/09/10 al 

15/10/10 

Del 

15/10/10 al 

01/12/10 

Del 

01/12/10 al 

10/01/11 

1.3.2. Diagrama de les etapes del projecte. 
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1.4. Processos d’oxidació avançada 

El tractament d’aigües residuals es poden dividir en: 

 Tractament primaris o fisicoquímics. 

 Tractament secundari o biològics.  

 Tractament terciari o avançats. 

Aquest últims es centren en l’oxidació dels contaminants orgànics persistents 

dissolts en l’aigua, compostos refractaris a la seva desintoxicació mitjançant 

processos biològics. Els mètodes basats en l’oxidació química o fotoquímica 

d’aquest contaminants constitueixen un nou grup de tecnologies anomenades: 

Processos d’oxidació avançats. 

Els processos d’oxidació avançats (AOPs “ Advanced Oxidation Processes”) són 

processos fisicoquímics capaços de produir canvis en la estructura química dels 

contaminants. 

El concepte AOP es defineix com processos en els que intervé la generació i l’ús 

d’espècies com és el radical hidroxil  OH*, ja que és una espècie amb un gran 

poder oxidant donat que té un elevat potencial redox. Cal destacar que no en 

tots els AOPs es generen radicals hidroxils i en alguns casos poden haver altres 

espècies oxidants implicades. 

En la majoria de AOPs es produeixen radicals hidroxils a partir de diferents 

combinacions d’ozó, peròxid d’hidrogen, radiacions UV i diòxid de titani, o 

mitjançant el reactiu Fenton (H2O2/Fe2+). 

Els avantatges d’aquestes noves tecnologies pel tractament d’aigües residuals en 

front d’altres mètodes de tractament són: 

 Els contaminants no només canvien de fase, sinó que es transforma 

químicament. 

 En la majoria dels casos s’aconsegueix la mineralització completa del 

contaminant. 

 No generen fangs que requereixen un procés de tractament. 

 Útil per a contaminants refractaris que resisteixen altres mètodes de 

tractament. 

 No es formen subproductes en les reaccions, o si es formen estan presents 

en baixes concentracions. 

 Serveixen per tractar contaminants en baixes concentracions. 

 Són idonis per disminuir la concentració de compostos formats per 

pretractaments alternatius com la desinfecció. 

 Milloren les propietats organolèptiques de l’aigua tractada. 

 Consumeixen menys energia que altres mètodes com la incineració. 
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 Permeten transformar contaminants refractaris en productes tractables per 

mètodes més econòmics. 

 Eliminen efectes nocius sobre la salut de desinfectants i oxidants residuals 

que generen altres mètodes. 

Els AOPs es poden classificar en no fotoquímics o fotoquímics, en funció de la 

utilització de radiació lluminosa en el procés. (Xavier Domènech) 

1. Processos no fotoquímics: 

 Ozonització en medi alcalí: l’ozó pot reaccionar de forma directa amb 

un substrat orgànic mitjançant una reacció lenta i selectiva 

 O3+SSox (1) 

O d’una reacció radicalària afavorida per un medi àlcali (ràpida i no 

selectiva). 

 2O3+H2O2HO*+HO2
* (2) 

L’ozó es un fort oxidant i un bactericida molt eficient, i el mètode es 

menys tòxic que altres tractaments que utilitzen clor o àcid cròmic. Però 

cal una bona homogeneïtzació de la mescla ja que la solubilitat del ozó en 

l’aigua és baixa.  

 Ozonització amb peròxid d’ hidrogen: transforma els contaminants en 

compostos més simples, més refractaris al reactiu. Al addicionar el peròxid 

d’hidrogen s’aconsegueix una millora en el procés, ja que és un àcid feble, 

amb fort poder oxidant i és un compost inestable que dismuta a velocitat 

màxima al pH del seu pKa. 

L’ús de més d’un oxidant permet aprofitar els possibles efectes sinèrgics 

entre ells, produint una destrucció de la carrega orgànica. 

 H2O2+ O3HO*+ O2+ HO2
* (3) 

 Reactiu Fenton: el peròxid d’hidrogen i sals fèrriques oxiden compostos 

alifàtics, aromàtics clorats, fenols, colorants azo, etc. Es produeix per la 

formació de radical hidroxils. 

 H2O2+Fe2+
Fe3++HO-+HO* (3) 

 Oxidació electroquímica: l’aplicació de corrent (2-20A) entre dos 

elèctrodes adequats en aigua produeix reaccions químiques primàries, 

amb la generació de OH* que oxidarà la matèria orgànica. 

 H2OHO*+H+e- (4) 

 O2+2H++2e-
H2O2 (5) 

 Radiòlisi i processos amb feixos d’electrons: es basa en la generació 

d’electrons altament radioactius, ions radicals i radicals neutres per 

exposició de les aigües a tractar a feixos de partícules màssiques o bé 

ones electromagnètiques d’alta energia. Quan el feix d’electrons penetra 
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en l’aigua, els electrons perden energia per col·lisions no elàstiques amb 

les molècules d’aigua i es generen espècies reactives. 

 H2Oe-
aq+H*+OH*+ H2+H2O2+ H+ (6) 

 Plasma no tèrmic: el plasma conté ions i electrons lliures (gas elèctric). 

Aquests plasma és una font d’espècies reactives altament reductores i 

oxidants. 

 Descarrega electrohidraulica-ultrasò: s’utilitza l’ ultrasò d’alta potencia 

(15KHz a 1MHz) i aprofita la cavitació     electrohidraulica. La degradació 

de matèria orgànica es produeix per sonólisi que succeeix a través de 

reaccions d’aigua supercrítica, piròlisi directa i reaccions amb radicals 

generats per reacció tèrmica, o per reaccions en presencia d’O2. 

 Oxidació en aigua sub y supercrítica: Permeten l’oxidació dels 

contaminants en una mescla en aigua amb oxigen o aire, a altes pressions 

i temperatures. El procés que opera en condicions critiques s’anomena 

oxidació en aire humit. El mecanisme involucra la carbonació primària de 

substrats orgànics i la reacció amb HO*. 

2. Processos fotoquímics: 

 Fotòlisi de l’aigua en VUV: s’utilitza la llum ultraviolada al buit per 

produir radicals hidroxils i àtoms d’hidrogen. Aprofita radiacions inferiors a 

190 nm, l’excitació ha aquestes longituds d’ones produeix la ruptura 

homolítica de les unions químiques i pot produir la degradació de matèria 

orgànica  en fases condensades i gasoses. 

 H2O + hv → H + HO (7) 

 UV/ H2O2: la fotòlisi del peròxid d’hidrogen es realitza per fotons amb 

energia superior a la d’unió O-O obtenint un rendiment quàntic quasi 

unitari i produint quantitativament dos HO* per cada molècula de peròxid 

d’hidrogen.  

 H2O2+ hv HO* (8) 

 UV/O3: la radiació d’ozó en aigua produeix peròxid d’hidrogen en forma 

quantitativa. El peròxid d’hidrogen generat fotolitza generant radical HO* 

que reacciona amb l’excés d’ozó generant també radicals. Aquest mètode 

es podria considerar un forma cara de generar peròxid d’hidrogen i 

després radicals hidroxils, però es tracta de una combinació UV/ H2O2  i 

UV/ O3. 

 O3 + hv → O + O2 (9) 

 O + H2O → H2O2 (10) 

 H2O2 + hv → 2HO (11) 

 



Esther Jaén Flores  

 - 10 - 

 Foto-Fenton: consisteix en la descomposició del peròxid d’hidrogen a 

partir d’un catalitzador com és el Fe(II) on a partir de la radiació lluminosa 

s’aconsegueix mineralitzar el contaminant. 

 Fe(II) + H2O2 → Fe(III) + HO– + HO (12) 

 La fotocatàlisis heterogènia: és un procés que es basa en l’absorció 

directa o indirecta d’energia radiant (visible o UV) per un sòlid (el 

fotocatalitzador heterogeni que és un conductor de banda ample). Es pot 

fer servir la llum solar com a font de radicació. Les reaccions de destrucció 

tenen lloc entre el sòlid excitat i la solució, sense que el catalitzador 

pateixi cap canvi en la seva estructura. 

 

1.5. Reaccions Fenton 

 

H.J.H. Fenton en el 1894 va descobrir que diferents sals de ferro, tenien la 

capacitat de millorar la eficàcia oxidant del peròxid d’hidrogen. A partir d’aquest 

descobriment, el peròxid d’hidrogen catalitzat amb ferro (H2O2+Fe2+), se’l coneix 

de forma general com a reacció de Fenton.  (Martínez,G) 

Si la sal de ferro que s’utilitza té estat d’oxidació (III) la reacció s’anomena 

Fenton-Like. 

En presencia de llum la reacció que es dona es la Foto-Fenton. 

 Fe3++ H2O + hv  Fe2+ + HO· + H+ (1) 

Aquestes reaccions generen radicals hidroxils, ja que és una de les espècies més 

reactives capaces de degradar la matèria orgànica en medi aquós.  El radical 

hidroxil es un agent oxidant molt potent que te la capacitat de degradar la 

matèria orgànica mitjançant la abstracció d’hidrogen o per addició de dobles 

enllaços generant radicals orgànics lliures R (Oliveros,1993)·. 

 Els radicals HO· reaccionen de tres formes: 

- Per abstracció de l’hidrogen:  

 HO· + RH  +  H2O + R· (2) 

- Per transferència d’electrons: 

 HO + RH → OH– + RH+ → H+ + R (3) 

- Per addició de dobles enllaços: 

 HO + RR’C’=C”R”R” → RR’C’(OH)–C”R”R” (4) 

 

L’oxidació de compostos orgànics mitjançant processos Fenton tenen lloc en la 

dissolució o per contacte de l’efluent residual i els reactius (peròxid d’hidrogen i 

el catalitzador de ferro) durant el temps necessari per completar la reacció, que 
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es porta a terme en medi àcid donat que en medi bàsic el hidròxid de ferro 

precipitaria. 

Els processos Fenton s’utilitzen actualment en el tractament d’efluents i fangs 

industrials en els següents casos:  

 Eliminació de compostos orgànics. 

 Reducció de la DQO. 

 Reducció de la toxicitat. 

 Augment de la biodegradabilitat. 

 Reducció del color. 

 

1.5.1. Reacció Fenton. 

 

La reacció Fenton es tracta d’un sistema catalític homogeni en el qual el sulfat de 

ferro (FeSO4), genera radicals a partir de la interacció del peròxid d’hidrogen 

amb la forma reduïda (Fe(II)) mitjançant el següent mecanisme: 

 H2O2 + Fe2+ (pH 3~6) → OH• + OH- + Fe3+ (1) 

 Fe2+ + OH•  OH- + Fe3+ (2) 

 H2O2 + HO* 
 H2O + HO2

· (3) 

 HO* + HO2
*  O2 + H2O (4) 

Els radicals HO* i HO*
2 reaccionen de forma indiscriminada amb la matèria 

orgànica. Però el  HO·
2 es molt menys reactiu. 

La reacció Fenton és potencialment útil per degradar contaminants, donat que és 

molt efectiva en la generació de radicals hidroxils. Tot i així, un excés de ions 

Fe2+, o bé un excés de peròxid d’hidrogen, es contraproduent ja que 

s’afavoreixen les reaccions (2, 3 i 4). Reaccions competitives que consumeixen 

els radicals hidroxils evitant que aquests reaccioni amb el contaminant a 

degradar. 

 

1.5.2. Reacció Fenton-Like. 

 

A diferencia de les reaccions  Fenton, aquestes s’inicien amb Fe3+ , en comptes 

de Fe2+. Tot i així, totes dues espècies es troben presents indiferentment de amb 

quina de les dues s’hagi iniciat la reacció. 

El mecanisme de reacció és el següent: 

 Fe3+ + H2O2  Fe-OOH2+ + H+ (5) 
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 Fe-OOH2+  HO2
*+ Fe2+ (6) 

 Fe2+ + H2O2  HO· + Fe2+ + HO- (7) 

 HO2
* + Fe2+  Fe3+ + H2O (8) 

 HO2
* + Fe3+  Fe2+ + H+ + O2 (9) 

En presencia de peròxid, la concentració de Fe(II) és més petita que la 

concentració de Fe(III). En la reacció de degradació Fenton amb excés de 

peròxid d’hidrogen és bàsicament un procés Fe3+/H2O2.  

Si aquestes reaccions tenen lloc amb ions metàl·lics de transició com el Fe3+
 o el 

Cu2+, és coneix amb el nom de Fenton-like. 

 Mn+ +  H2O2  Mn(n+1)+ + HO*+ HO- (10) 

El grau i la velocitat total de mineralització són independents de l’estat inicial 

d’oxidació de Fe. Però l’eficiència i la velocitat inicial de mineralització són majors 

quan es parteix de Fe(II). En canvi, les sals de ferro (III) produeixen una 

concentració estacionaria de Fe(II). 

 

1.5.3. Reacció Foto-Fenton. 

 

La velocitat de degradació de contaminants orgànics mitjançant reaccions 

Fenton, resulta notablement accelerada per la radiació amb llum ultraviolada – 

visible, és a dir, longituds d’ona majors de 300 nm). 

En aquestes condicions, la fotòlisi de complexes de Fe(III), permet la regeneració 

de la forma reduïda del catalitzador afavorint el cicle catalític. 

Les següents reaccions descriuen els processos: 

Fe2++ H2O2  Fe3+ + HO* + OH-  (12) 

Fe3++ H2O + hv  Fe2+ + HO* + H+   (13) 

Paral·lelament l’acció de la llum involucra l’activitat de diferents complexes de 

ferro (els possibles lligants L són OH-, H2O, HO-
2, HSO-

3/ SO2-
3, Cl-, carboxilats..) 

que exhibeixen una àmplia absorció de radiació fins a 600 nm, això significa que 

una considerable fracció d’espectre solar es pot aprofitar. 

Fe3+ + L + hv  [Fe3+- L]  Fe2+- L·  (14) 

Les espècies fèrriques excitades exhibeixen transicions de transferència de carga 

lligand-metall, tal i com es descriu a la reacció (14), aconseguint la producció 

dels radicals desitjats. 

La reacció Foto-Fenton augmenta la seva eficiència degut: 

 La fotòlisis de hidrocomplexes de Fe(III) és una font addicional de HO*. 

 En el rang de pH (2.5-5) l’espècie fotoreactiva predominat és el Fe(OH)2+. 

 El Fe(II) fotogenerat, genera HO· addicional i continua el cicle. 
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 Permet l’ús de longituds d’ona des de 300 nm fins al visible. 

 Les concentracions de Fe(II) poden ser menors que les emprades en la 

reacció Fenton. 

 Si s’utilitzen radiacions menors que 360 nm, es pot aprofitar la producció 

de OH· per fotòlisis del peròxid d’hidrogen. 

En la següent figura es mostra el mecanisme d’acció per sistema autocatalític 

del procés Foto-Fenton. 

 

 

Figura 1. Esquema del cicle catalític de la reacció Foto-Fenton 
(Amigò,J.2008). 

 

1.6. Paràmetres que influeixen el procés 

 

 Efecte del pH: Aquests processos tenen una activitat catalítica màxima a 

pH de 2.8 aproximadament, sent el rang de treball entre 2.5-4.0. El pH 

influeix en la generació de radicals hidroxils i en la eficiència de la 

oxidació.  Per valors de pH per sobre de 4 la degradació disminueix degut  

a l’aparició de precipitats d’hidròxid de ferro i disminueix la quantitat de 

Fe2+. 

 Influencia de la concentració inicial de peròxid d’hidrogen: La 

velocitat de degradació augmenta amb la quantitat de peròxid d’hidrogen, 

degut a la major producció de radicals hidroxils. Tot i així, a partir d’una 

determinada quantitat de H2O2, la velocitat de la reacció pot disminuir 

degut a la descomposició del H2O2 en oxigen i aigua, per recombinació dels 

radicals hidroxils. 

 OH· + H2O2  H2O + HO2
* (1) 
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La concentració òptima de peròxid d’hidrogen depèn de la naturalesa del 

contaminant i la concentració a tractar i la concentració de ferro. 

 Efecte de la quantitat de sal de ferro: La velocitat de degradació 

augmenta amb la quantitat de sal, però a partir d’una determinada 

concentració de ferro disminueix la eficiència de la reacció. Això es degut a 

un augment de terbolesa en la dissolució fet que dificulta la absorció de 

llum necessària per la realització del procés foto-Fenton, o la reacció del 

ferro amb radicals hidroxils. 

 Fe2+ + OH*  Fe3+ + OH- (2) 

 Temperatura: La velocitat d’oxidació augmenta amb l’increment de la 

temperatura. Un augment de la temperatura afavoreix l’oxidació de 

substàncies refractaries. A pressió atmosfèrica, el rang de treball 

recomanable va de 40 a 50ºC, ja que per sobre dels 50ºC, comença una 

descomposició del peròxid d’hidrogen en oxigen i aigua. Operant a 3 

atmosferes, es poden assolir temperatures superiors a 100ºC sense risc de 

descomposició del peròxid d’hidrogen. 

 Llum: El tipus de llum empleada en els processos fotoquímcs influeix en la 

velocitat de degradació. En la taula 1, es mostres els diferents tipus de 

llum que es podem emprar en aquests processos. A major energia de 

radiació, millor afavoreix el procés d’oxidació. 

 Taula 1. Tipus de radiacions(Yamal,E.2010). 
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1.7. Contaminant 

1.7.1. Breu historia. 

 

Benjamín Duggan va treballar amb ceps de Streptomyces aureofaciens des de 

1945, obtenint una substància de valor terapèutic, Aureomicina; es van realitzar 

descobriments d’ antibiòtics similars en quan al origen i efectes, és el que son les 

Tetraciclines. La primera droga aïllada va ser la clorotetraciclina (1949) i anys 

després es va obtenir la que va donar nom a tota la família: la tetraciclina en 

(1953).  

1.7.2. Classificació de las tetraciclines. 

 

Las tetraciclines constitueixen un grup de productes naturals ( clortetraciclina, 

oxitetraciclina, tetraciclina i demeclociclina) i semisintètics (metaciclina, 

doxiciclina, minociclina, limeciclina, rolitetraciclina i tigeciclina) derivats de 

diferents espècies de Streptomyces  ssp. 

Totes consten d’un nucli d’estructura tetracíclica lineal composta per quatre 

anells fusionats. 

 

 

Figura 2. Fórmula de la tetraciclina(Pérez-Trallero,E.).  

 

La suma dels diferents grups funcional ha donat lloc a diferents compostos que  

s’agrupen en tres generacions, segons l’ordre de descobriment com es mostra en 

la taula 2. 
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Taula 2. Principals tetraciclines segons el seu descobriment (Pérez-

Trallero,E.). 

 

 

 

 

1.7.3. Espectre d’activitat de la tetraciclina 

 

La eficàcia de les tetraciclines ha anat disminuint degut a la àmplia existència de 

gens resistents, probablement com a conseqüència d’un ús excessiu en éssers 

humans o bé com a promotor dels creixements d’animals. 

Son agents bacterostàctics, i potencialment actius davant d’un gran espectre de 

bactèries gram positives ( Streptococcus, Diplococcus, Clostridium) i gram 

negatives ( Escherichia coli, Klebsiella, Bordetella, Haemophilus, Neisseria, 

Shigella, Vibrio i Pasteteurella). També s’inclouen dintre del espectre 

antimicrobià alguns anaerobis, Risckettsia, Espiroquetas, microbacterias no 

tuberculoses alguns protozous com Entamoeba. 
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Figura 2. Espectre d’activitat de diferents antibiòtics(Guido-Mora,L.).  

 

Degut a aquest espectre las tetraciclines s’utilitzen en les següents patologies: 

 Infeccions de la pell: Acne greu, Rosàcia. 

 Infeccions urogenitals: Sífilis. 

 Infeccions gastrointestinals: Colera, Disenteria. 

 Infeccions respiratòries: Bronquitis, Pneumònia atípica. 

1.7.4. Mecanisme d’acció 

 

Generalment totes les tetraciclines s’absorbeixen en el tracte gastrointestinal, 

fonamentalment a nivell del estómac i a l’intestí prim superior, l’absorció es 

menys completa a nivell del tracte intestinal inferior.  

L’absorció augmenta en dejú i es va deteriorant si s’administra llet o altres 

productes làctics, possiblement en relació amb el pH gàstric.  

La clortetraciclina es la que menys s’absorbeix (30%); la absorció de la 

tetraciclina, oxitetraciclina i democlociclina es intermèdia (60-80%), i la més 

elevada la doxiciclina i minociclina(95% o més). 

Una dosis oral de 250 mg de clorhidrat de tetraciclina proporciona valors sèrics 

de 3 mg/mL en canvi amb una dosis de 100 mg de doxiciclina  s’assoleixen 

valors de 2 mg/mL de concentració en sang. 

Es distribueixen àmpliament en els teixits, es metabolitzen en el fetge i es 

concentra en la bilis. S’excreten principalment a partir de l’orina i la bilis. 
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1.7.5. Propietats fisicoquímiques de les tetraciclines 

 

Nom: 

Tetraciclina 

 

 

Nom sistemàtic (IUPAC):  

 2-(amino-hydroxy-methylidene)-4-

dimethylamino 

 6,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-

4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-

1,3,12-trione 

 4-(dimethylamino)-

1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-

3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-

dioxo-naphthacene-2-carboxamide 

 (4S,6S,12aS)-4-(dimethylamino)- 

3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-

methyl-1,11-dioxo-

1,4,4a,5,5a,6,11,12a- 

octahydrotetracene-2-carboxamide. 

Numero CAS:  

60-54-8 

Fórmula molecular: 

C22H24N2O 8 

Pes molecular: 

444.4 g/mol 

Estat físic: 

Sòlid 

Punt de fusió: 

220-223 ºC 

Conservació: 

El producte ha de ser emmagatzemat al 

congelador i protegit de la llum i la humitat.  

Pot decolorar-se si s’exposa a la llum. 

Farmacocinètica: 

Administració: 

 60-80% Oral 

       <40% Intramuscular 

Semivida: 6-11 Hores 

Excrecció: Fecal i renal. 

Informació toxicològica 

 

Toxicitat aguda: DL50 oral- rates 6.443 

mg/Kg. 

Toxicitat específica en alguns òrgans: per 

inhalació, pot irritar les vies respiratòries. 

Signes i símptomes de l’exposició: 

Reaccions fototòxiques, trastorns 

gastrointestinals. 
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CAPÍTOL 2: 

MÈTODES ANALÍTICS 
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2.1. Introducció 

 

Per tal de realitzar el seguiment de la reacció s’han escollit els següents mètodes 

analítics per determinar els diferents paràmetres. 

 HPLC per determinar la concentració de tetraciclina. 

 TOC per determinar la concentració de compostos orgànics e inorgànics. 

 Espectrefotometria UV-visible per determinar la concentració de H2O2, amb 

un mètode selectiu a partir de metavanadat d’amoni en medi àcid. 

 Determinacions on-line: 

a. Potencial redox 

b. Conductivitat 

c. Oxigen dissolt 

d. Determinació de pH i temperatura mitjançant un pH-metre. 

 

Totes les rectes de calibratge realitzades per cada mètode experimental es 

troben en el Annex. 
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2.1.1. Cromatografia (HPLC). 

 

En aquest apartat es detalla el fonament teòric del HPLC, també es troba un 

esquema representatiu de les parts internes i una breu descripció de l’aparell 

emprat en els experiments. 

S’explica el procediment que es va dur a terme per trobar la fase mòbil amb la 

que treballar. I finalment es detallen les condicions de treball del HPLC per 

determinar tetraciclina. 

 

Fonament 

La cromatografia líquida d’alta resolució (HPLC: High performance liquid 

chromatography) es una tècnica en la qual els components de la mostra es 

separen entre dos fases de diferent naturalesa. Una fase estacionaria o columna i 

una fase mòbil o eluent compost per diferents dissolvents en funció del analit. 

Cada component té un grau de retenció que depèn de la naturalesa de la mostra, 

de la composició de la fase estacionaria i de la fase mòbil.  

El temps de retenció, es el temps que triga cada component en sortir de la 

columna. 

Un cop el component travessa la columna arriba a un detector UV-Visible que 

genera un senyal en funció de la concentració i el tipus de compost. 

El detector UV-VIS mesura la absorbància de la fase mòbil en el UV-Visible. En 

longituds de 200 a 350 nm correspon al UV i es treballa amb làmpades de 

deuteri, en canvi en longituds d’ona de 350 a 800 es la regió del visible i es 

treballa amb làmpades de tungstè. 

A la figura 1 es troba un esquema de les parts del HPLC detallades en aquest 

apartat. 

 

 

Figura 1. Esquema del funcionament del HPLC. 
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El HPLC esta equipat amb un desgasificador per la fase mòbil, una bomba 

quaternària, un injector manual, un termòstat per la columna i un detector UV 

diode array.  

En la taula 1 trobem les característiques tècniques del HPLC que s’ha emprat per 

fer les determinacions experimentals. També es mostra una fotografia del 

aparell. 

Taula 1. Descripció de l’HPLC. 

Instrument HPLC 

 

Marca Agilent 

Model Sèrie 1200 

 

A continuació s’explica la determinació del mètode per determinar tetraciclina. 

 

Determinació de la longitud d’ona de la tetraciclina: Es va preparar un patró de 

tetraciclina, es va llegir en l’espectre fotòmetre. I es va veure en quines 

longituds d’ona absorbeix la tetraciclina tal i com es mostra en la figura 3. 

 

Figura 3. Escombrat de la tetraciclina en el espectre. 
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Selecció de la fase mòbil: 

Es van provar totes les combinacions de fases mòbil que s’adjunten en la taula 2, 

fins que es va seleccionar el mètode emprat per Zhao 2009 per detectar 

tetraciclina. En el temps de retenció 2.4 minuts. 

Taula 2. Mètodes provats en HPLC. 

 

Autor Fases mòbils Composició 

(%) 

Flux 

(mL/min) 

Columna  (nm) 

Nogueira 

(2007) 

Ag-ac.ox.(0,01M) pH3 

MeOH 

ACN 

72 

8 

20 

1 C18 

250x4,6 

355 

Jung 

(2010) 

10mM fosfats 

MeOH 

ACN 

80 

10 

10 

1 C18 

250x4,6 

260 

Mansilla  

(2006) 

ACN 

MeOH 

Aigua 

30 

15 

55 

1 RP18 

250X4 

356 

Zhao 

(2009) 

0,01M Ac.ox pH4 

MeOH 

ACN 

70 

10 

20 

1 C18 

250x4,6 

30ºC 

350 

Pilorz 

(2004) 

MeoH 

Aigua (0,1M HCl ó 

0,058M TFA) 

ACN 

 

15 

55 

30 

1 SB C18 

(TR = 

3min) 

 

 

En la taula 3 es detalla les condicions de treball en el HPLC per tal de detectar la 

tetraciclina. 

Taula 3. Condicions de treball en HPLC. 

Fase estacionaria Columna ZORBAX Eclipse XDB-C18, 

 4.6x150mm, 5mm. 

Fase mòbil 0,01M Ac.ox pH4        

 

70 

MeOH 10 

ACN 20 

Flux (ml/min) 1 

Pressió (bar) 85 

Temps de retenció (min) 2.4 

Longitud d’ona (nm) 271 
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2.1.2. Determinació del Carboni orgànic total (TOC). 

 

En aquest apartat es detalla el fonament teòric del TOC, també es troba un 

esquema representatiu de les parts internes i una breu descripció de l’aparell 

emprat en els experiments. 

 

Fonament 

L’analitzador de TOC, basa el seu funcionament en una oxidació per combustió 

catalítica i detecció per infraroig no dispersiu. 

La senyal del detector del IR genera un pic, sent la seva àrea proporcional a la 

concentració de TC (carboni total) i IC (carboni inorgànic). Per realitzar la 

mesura del TOC, s’ha d’oxidar prèviament la mostra amb el fi de convertir totes 

les formes de carboni presents en CO2. Per realitzar les mesures de IC, el 

sistema introdueix de manera automàtica àcid en les mostres i les purga amb 

aire d’elevada puresa. D’aquesta manera al disminuir el pH i barbotejar aire es 

provoca la formació de CO2 a partir de carbonats i bicarbonats, el qual es 

arrossegat per l’aire al detector. 

El volum de mostra s’injecta sobre un catalitzador que es troba a 680 ºC. El 

vapor d’aigua generat, que interfereix absorbint en l’infraroig, s’elimina 

mitjançant condensació, refredant el gas. La alta especificitat de la tècnica de 

detecció es degut a que els infraroigs són característics de cada substància.  

La mesura del TOC (carboni orgànic total) es realitza per diferencia entre el TC e 

IC. 

En la figura 4 trobem un esquema on es troba representat totes les parts 

internes de l’aparell emprat en la determinació del TOC, on es pot veure des de 

on s’injecta la mostra fins al detector, tot el recorregut que aquesta fa. 

 

Figura 4. Analitzador de TOC emprat en els experiments. 
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En la taula 4 trobem les característiques tècniques del TOC que s’ha emprat per 

fer les determinacions experimentals. També es mostra una fotografia del 

aparell. 

Taula 4. Descripció de l’analitzador de TOC. 

Instrument Analitzador TOC 

 

Marca Shimazdu 

Model VCSH/CSN 
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2.1.3. Determinació de H2O2 per espectrefotòmetre UV-Visible. 

 

En aquest apartat es detalla el fonament teòric del espectrefotòmetre, on 

s’explica el funcionament del aparell, també es troba un esquema representatiu 

de les parts internes i un breu descripció de l’aparell emprat en els experiments. 

També s’explica el fonament teòric per determinar el peròxid d’hidrogen, com es 

preparen els reactius i el mètode experimental. 

 

Fonament del espectrefotòmetre 

La espectrofotometría UV s’utilitza per realitzar anàlisis qualitatius i quantitatius 

del rang del espectre visible que es mostra en la figura 5. 

 

Figura 5. Rang del ultraviolada visible. 

El equip emprat té un feix de llum monocromàtic que passa a través d’un pas 

òptic determinat de la mostra. El seu funcionament es basa en la llei de 

Bourguer, Lambert i Beer; els quals van establir relacions de la variació de la 

intensitat de la llum per una mostra amb l’espessor o concentració, per materials 

translúcids. 

El registre de la variació del coeficient de absortivitat molar, o d’absorbància, o 

de la transmitància, en funció de la longitud d’ona dona origen al espectre o 

corba espectral que indica les característiques d’absorció de la substància en 

relació a la longitud d’ona. 
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Espectrefotòmetre bàsic 

Els elements que constitueixen un espectrefotòmetre es representen en la figura 

6. Consta d’una font de llum, un selector de longitud d’ones o monocromador, un 

compartiment per col·locar la cubeta i un detector. 

 

Figura 6. Elements que formen un espectrefotòmetre. 

La mostra s’introdueix en la cubeta i aquesta en el compartiment, la llum passa a 

través de la mostra i la intensitat de la llum disminueix a causa de l’absorció de 

l’espècie i per tant la llum que arriba al detector es menor. El detector 

s’encarrega de convertir la energia lluminosa en energia elèctrica. 

 

Sistema òptic 

El espectre emès per la làmpada es direcciona mitjançant el mirall de 

condensació a traves de la reixeta d’entrada al monocromador. La xarxa de 

difracció toroïdal dispersa l’energia en feixos monocromàtics a través de la 

reixeta de sortida i el filtre fins el mirall toroïdal. El feix es reflexa en aquest 

últim i es divideix mitjançant el mirall semitransparent en els feixos de la mostra 

i de referència. Un cop que aquestes són travessades, mitjançant les lents 

condensadores s’enfoca en els detectors de fotodis de silici i són convertits en 

senyals electròniques. A la figura 7, es mostra un diagrama del funcionament del 

sistema òptic. 

 

Figura 7. Sistema òptic del espectrefotòmetre. 
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Característiques de l’equip utilitzat es mostren en la taula 5: 

Taula 5. Descripció de l’espectrefotòmetre. 

 

Instrument Espectrefotòmetre  

 

Marca Hitachi 

Model U-2001 

 

Utilitza una xarxa de difracció d’alta eficàcia que crea un efecte monocromador 

(dispersa la llum de la font en longituds d’ona individuals) d’alt coeficient 

d’energia i baixa llum dispersa.  

 

Fonament de la determinació del peròxid d’hidrogen 

Mètode espectrofotomètric desenvolupat per la determinació del peròxid 

d’hidrogen durant les reaccions de fotodegradació, mètode emprat per 

Nogueira,2005. La concentració de peròxid residual en el transcurs de la degradació 

de compostos orgànics amb tècniques d’oxidació avançats, es un paràmetre 

important a avaluar. 

El mètode es bassa en la reacció del peròxid d’hidrogen amb metavanadat 

d’amònic en medi àcid, que de color taronja - vermell que presenta un màxim 

d’absorbància en 450 nm. 

 

3

3 2 2 2 24 3VO H H O VO H O 3

3 2 2 2 24 3VO H H O VO H O   (1) 

En la reacció el vanadat (VO3
-) s’oxida a peroxovanadi (VO23

+) i el peròxid 

d’hidrogen es redueix a aigua. 

S’afegeix un excés de metavanadat d’amònic per assegurar que reacciona amb 

tot el peròxid. Com a resultat, la concentració final de peroxovanadi es igual a la 

concentració inicial de peròxid d’hidrogen, per la estequiometria de la reacció i la 

concentració de peroxovanadi final, es coneix la concentració de peròxid inicial. 

[VO3
-] = [H2O2]. 
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L’absorció a 450 nm es proporcional a la [VO3
-] fet que permet la quantificació 

mitjançant espectrofotometría UV-visible. 

La valoració del H2O2 amb permanganat es mètode convencional estandaritzat, 

però no es recomanable per les reaccions Foto-Fenton perquè el Fe2+ reacciona 

també amb permanganat, interferint en la determinació de peròxid. 

 

Procediment 

a) Preparació dels reactius: 

Preparar 1L de la dissolució de metavanadat d’amònic 0,062M en H2SO4 0,58M.  
Aquesta dissolució l’anomenarem X. 

 Per preparar el metavanadat d’amònic 0,062M tenim: 

4 3

116,98 1000,062
7,3632  

1 1 98,5

puro reactivo

puro

g gmoles
g NH VO

L mol g
 

 Per preparar el H2SO4 0,58M tenim: 

2 4

98,08 1000,58
32,20  

1 1 96 1,84

puro reactivo

puro

g gmoles ml
ml H SO

L mol g g
 

 Preparar H2SO4 9M. 

98,08 1009
100 49,97

1000 1 96 1,84

puro reactivo

puro

g gmoles ml
ml ml

ml mol g g
 

Preparar 100ml d’una dissolució 1ml de peròxid d’hidrogen 30% amb aigua. 

Aquesta dissolució l’anomenarem A. 

 

b) Procediment: 

 Pesar 7,3632g de metavanadat d’amònic (98.5% puresa) en un vas de 

precipitats. 

 Pipetejar 64.4ml d’àcid sulfúric 9M sobre el metavanadat d’amònic. 

 Escalfar la mescla a 50ºC amb agitació constant. 

 Enrasar a 1L quan s’hagi refredat. 

 

 

 

 

 



Esther Jaén Flores  

 - 30 - 

c) Preparació dels patrons seguint la següent taula: 

 

Patró ml X ml A ppm H2O2 

Blanc 10 0 0 

1 10 1 30 

2 10 2 60 

3 10 3 90 

4 10 4 120 

5 10 5 150 

d) Llegir les absorbàncies dels patrons a 450 nm. 

e) Fer una recta de calibratge. Aquesta es troba en l’annex. 
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2.1.4. Determinació del pH. 

 

En aquest apartat es detalla el fonament teòric del pH, es troba un esquema 

representatiu de les parts internes del elèctrode amb una breu descripció de 

l’aparell emprat en els experiments. 

 

Fonament  

Mesura el potencial que es desenvolupa a través de la membrana de vidre que 

separa dues solucions amb concentracions diferents de protons. 

L’elèctrode de referència es (Ag/AgCl) submergit en una dissolucions de clorurs a 

pH=7 amb una membrana de vidre. Al introduir l’elèctrode un una dissolució es 

dona un intercanvi de ions H+ i Na+. Les diferents concentracions de H+ dintre i 

fora de la membrana provoquen diferents intercanvis, i origina la diferencia de 

potencial respecte l’elèctrode de referència intern. Tal i com es mostra en el 

esquema de la figura 8. 

 

Figura 8. Esquema d’un elèctrode de referència. 

En la taula 6 trobem les característiques tècniques del pHmetre que s’ha emprat 

per fer les determinacions experimentals. També es mostra una fotografia del 

aparell. 

Taula 6. Descripció del pHmetre. 

 

Instrument pHmetre 

 

Marca Crison 

Model GLP22(pH), micro pH 2001 

(mV) 
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2.1.5. Determinacions on-line.  

 

Es disposa d’ una sèrie de sensors on-line, per tal de controlar certes variables 

que afecten al procés Foto-Fenton, com són la temperatura, pH, cabal, cabal de 

recirculació, conductivitat, % oxigen dissolt i potencial redox, aquests 

paràmetres es mesuren i es registren de manera contínua durant les dues hores 

que dura cada experiment. 

 

a. Potencial redox: La potenciometria és una tècnica electroanalítica 

quantitativa amb la qual es pot determinar la concentració d'una 

espècie electroactiva en una dissolució aplicant un elèctrode de 

referència (un elèctrode amb un potencial constant amb el temps i 

conegut) i un elèctrode de treball (un elèctrode sensible a l'espècie 

electroactiva). Existeixen elèctrodes de treball de diferents tipus 

útils per diferents cations o anions.  

b. Conductivitat: S’entén per conductivitat elèctrica la capacitat que 

pot tenir un cos per permetre el pas de la corrent elèctrica a través 

d’ell. La conductivitat en medi líquid està relacionada amb la 

presencia de sals en dissolució, la dissociació d’aquestes genera ions 

positius i negatius capaços de transportar l’energia elèctrica si es 

sotmet el líquid a un camp elèctric.  Aquesta és directament 

proporcional al pH degut a que la concentració de sals fa augmentar 

l’ió OH-. El fonament per determinar la conductivitat, es realitza per 

mesura directa mitjançant una sonda.  

c. Oxigen dissolt: Es determina l’oxigen dissolt per mesura directa 

mitjançant una sonda que s’introdueix en la dissolució. S’entén per 

oxigen dissolt la quantitat d’oxigen que està dissolt en les aigües 

superficials. El nivell OD potser un indicador del grau de 

contaminació de l’aigua, si el nivell d’aquest és baix indica 

contaminació en matèria orgànica que proporciona mala qualitat 

d’aigua amb la conseqüent mort de determinades formes de vida 

(animal i vegetal). La quantitat d’oxigen que pot dissoldre’s a l’aigua 

depèn de la temperatura, un aigua freda pot contenir una 

concentració d’oxigen més alta, en canvi a temperatures més 

elevades el nivell d’oxigen és menor. 

 

  

 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A8todes_electroanal%C3%ADtics&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dissoluci%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/El%C3%A8ctrode_de_refer%C3%A8ncia
http://ca.wikipedia.org/wiki/El%C3%A8ctrode_de_refer%C3%A8ncia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cati%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ani%C3%B3
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CAPÍTOL 3:MÈTODE 

EXPERIMENTAL 
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3.1. Mètodes experimentals 

 

En aquest apartat es detalla el protocol experimental emprat per cada 

experiment.  

Els experiments s’han realitzat en dos tipus de reactors, un reactor a escala de 

laboratori de capacitat per tractar 1 L de mostra. I una planta pilot, on es 

disposa d’un reactor que permet treballar amb volum de 8 a 12 L. 

3.1.1. Esquema experimental a escala laboratori. 

 

En la figura1, es mostra un esquema del muntatge experimental per tractar 1 L 

de dissolució problema. 

 

Figura 1. Muntatge experimental del reactor de 1.5L. 

3.1.2. Metodologia experimental a escala de laboratori. 

 

Per realitzar els experiments previs a escala laboratori s’ha fet servir un reactor 

de capacitat 1.5 L amb una camisa per refrigerar. 

 

Procediment 

 Rentar el reactor amb aigua destil·lada abans d’introduir la mostra. 

 Preparar 1L de la dissolució a tractar, en aquest cas 20 ppm de tetraciclina 

(TC). 

 Preparar el muntatge com es mostra en la figura 1. Introduir gel en 

reactor 1 per mantenir la temperatura del reactor 2 a 17ºC. 

 Col·locar la llum ultravioleta sobre el reactor 2 a 20 cm per sobre del nivell 

de mostra. La llum es Ultra-Vitalux®, Osram, 300W amb filament de 

tungstè. El espectre de radiació va de 400-550 nm.  
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 Obrir el flux de refrigeració al mínim. 

 Introduir la mostra problema en el reactor 2. 

 Calibrar el pHmetre e introduir els elèctrodes i la sonda de temperatura 

dintre del reactor. 

 Agitar la mostra durant 5 minuts i verificar el valor del TOC inicial. 

 Ajustar el pH de la mostra entre 2.5 i 4 amb HCl 1M. 

 Afegir les concentracions de sulfat de ferro i esperar a que estigui 

totalment dissolt. 

 Afegir el volum de peròxid d’hidrogen i simultàniament encendre la llum i 

activar el cronòmetre. 

 Prendre mostres per realitzar les determinacions pertinents que es 

detallen en el apartat de presa de mostra. 

 Un cop finalitza l’experiment: 

- Apagar la llum. 

- Tancar la clau d’aigua de la refrigeració. 

- Buidar la mostra al bidó de reactius. 

- Rentar el reactor amb aigua destil·lada, mantenir-lo sec i tapat amb 

parafilm. 

Presa de mostra 

Per tal de realitzar les determinacions experimentals corresponents, s’ha elaborat 

un protocol. 

 Determinació del peròxid d’hidrogen:  Agafar matrassos de 10 ml, 

introduir 1.1ml de metavanadat d’amònic. Rotular els matrassos pel blanc, 

les mostres als 0,10,20,30,45,60,75,90,120 minuts. Introduir amb una 

micropipeta 1 ml de mostra a cada temps en el matràs corresponent. 

 Determinació del TOC: Agafar tubs de plàstic i rotular-los pels temps 

0,10,20,30,45,60,75,90,120 minuts. Agafar un recipient amb gel per 

mantenir el tubs freds. Amb una xeringa de 10 ml introduir dintre del vials 

9 ml de mostra a cada temps corresponent. 

 Determinació del HPLC: Agafar tubs ependorfs i rotular pels temps 0, 2.5, 

5,7.5,10,15,20,30,45,60,75,90,120 minuts. Introduir amb una micropipeta 

1 ml de mostra. 

Aquest protocol es troba recollit en una graella, que ens permet treballar de 

forma repetitiva i sistemàtica. Aquesta disposa d’un apartat amb un check-list 

per tal de fer les comprovacions inicials avanç de començar l’experiment. Tots el 

experiments són codificats en la graella per després poder tractar les dades i 

tenir controlat els experiments realitzats i en quines condicions. Aquesta graella 

es troba en l’Annex. 
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3.1.3. Esquema experimental a escala planta pilot. 

 

La planta, mostrada a la figura 3, consta d’un reactor encamisat de vidre de 8 

litres de capacitat. Un reactor tubular on el seu interior conté una làmpada de  

mercuri de baixa pressió de 55 W en un portalàmpades de quars natural. Disposa 

també d’un sistema de bombeig per mantenir el cabal de recirculació. Un sistema 

de quatre bombes peristàltiques per tal de controlar la dosificació quan es regula 

el pH.  En la figura 2 es mostra un esquema general de planta. I en la figura 4 es 

mostra la distribució espectral d’una làmpada de mercuri de baixa pressió. 

 

Figura 2. Esquema de la planta pilot 12L. 

 

 

Figura 3. Fotografia de la planta pilot 12L. 
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Figura 4. Distribució espectral d’una làmpada de mercuri de baixa 

pressió. 

 

3.1.4. Metodologia experimental a escala planta pilot. 

 

Procediment d’operació amb la planta pilot: 

1. Encendre l’ordinador que està connectat a la planta. 

2. Posar en marxa el quadre elèctric de la planta. 

3. Retirar la solució tampó dels elèctrodes i netejar-los amb aigua destil·lada.   

4. Comprovar que la vàlvula de buidat (V-2) està tancada. 

5. Tancar la vàlvula de sortida del reactor (v-9A). 

6. Preparar la mostra a tractar en els matrassos e introduir-los en el reactor 

encamisat. 

7. Obrir la vàlvula (v-9A). 

8. Obrir mitjançant SCADA la electrovàlvula EV-001 i EV-002. 

9. Engegar la bomba (OYPR-001) des de SCADA al 80%. 

10. Comprovar que el cabal que passa pels elèctrodes està entre 1-2 ml/min. 

11. Obrir Matlab per ajustar el pH. 

12. Comprovar el TOC inicial de la mostra. 

13. Dissoldre el FeSO4 e introduir-lo al reactor. 

14. Esperar a que la mostra s’homogeneïtzi i mesurar el volum de H2O2. 

15. Generar en SCADA l’arxiu d’adquisició de dades. 
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16. Encendre la llum, iniciar el cronòmetre, addicionar el H2O2, iniciar el SCADA. 

17. Seguir el mateix protocol de presa de mostres que en el mètode experimental 

del laboratori. 

3.1.5. Seguretat i medi ambient. 

 

Abans d’entrar al laboratori cal tenir en compte les següents prevencions i 

recomanacions a l’hora de treballar, així com a l’hora de manipular productes. En 

ambdós casos cal aplicar sempre el sentit comú, sent necessari tenir en compte 

llavors els següents punts:  

Al laboratori 

Està prohibit menjar, fumar i beure en el recinte del laboratori. 

És obligatori l’ús de bata, ulleres, guants de làtex i portar el cabell recollit. 

És important saber on estan situats els extintors, dutxes, renta ulls i sortides 

d’emergència. 

Cal ser ordenat i tenir el lloc de treball net, per tal de reduir riscos de vessament 

i trencament de material de laboratori. 

Seguretat en la manipulació de productes químics 

Abans d’emprar un producte químic s’ha de llegir l’etiqueta i tenir present les 

fitxes de seguretat (Veure Annex: Fitxes de seguretat). 

Els productes que desprenguin vapors tòxics o inflamables s’han de manipular 

dins de la vitrina fent ús de l’extractor de gasos i evitar al màxim l’exposició dels 

reactius a flames, espurnes i a temperatures molt elevades. 

Els residus s’han d’emmagatzemar en recipients especials. No s’ha de retornar 

mai cap reactiu a l’envàs original. 

 

Medi ambient i sostenibilitat  

S’ha de tenir en compte la informació de les fitxes de seguretat (Annex: Fitxes 

de seguretat).  

 No es pot llençar cap producte químic per la pica.  

 Cada residu es llença en el recipient adequat facilitant el reciclatge. 

 Els reactius sobrants es dispositen en els bidons habilitats per cada tipús 

de reactius, per tal de que després puguin ser tractats. 

 L’aigua de refrigeració de cada experiment ha sigut recuperada, per 

reutilitzar l’aigua com a primer rentat del material de laboratori. 

 Les pipetes pasteur de plàstic ha sigut reemplaçades per pipetes de vidre, 

ja que són reutilitzables. 

 S’han preparat volums grans de reactiu per minimitzar les aigües de 

rentat. 
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CAPÍTOL 4:RESULTATS 

EXPERIMENTALS 
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4.1. Experiments escala laboratori 

4.1.1. Experiments previs. 

 

Inicialment, es van plantejar experiments previs en les condicions que es 

mostren en la taula 1. La concentració de contaminant es va decidir en relació a 

altres estudis d’aquesta substància (Nogueira). Es van realitzar diferents dosis 

de reactiu peròxid d’hidrogen per veure com afecta en la degradació de la 

tetraciclina. 

Aquests experiments, van servir per practicar el protocol del mètode 

experimental. També es va comprovar la eficàcia per degradar Tetraciclina 

mitjançant el procés Foto-Fenton. 

 

Taula 1. Codificació del experiments previs. 

 

Experiment TC Fe H2O2 Llum 

20_20_800_SI 20 20 800 SI 

20_20_700_SI 20 20 700 SI 

20_20_600_SI 20 20 600 SI 

20_20_400_SI 20 20 400 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi de l'efecte de la dosificació de peròxid d'hidrogen en el procés Fenton i Fotofenton aplicat al 

contaminant Tetraciclina 

 - 41 - 

En la figura 1, es mostren els resultats obtinguts dels experiments previs, es va 

realitzar el seguiment del TOC i del Peròxid d’hidrogen. 

 

 

 

Figura 1. Degradació del TOC i consum del Peròxid d’hidrogen en el 

tractament Foto-Fenton. 

 S’ha aconseguit a partir d’aquests experiments determinar el protocol per 

treballar de forma sistemàtica. 

 Es proposa de cara a futurs experiments, agafar mostra per seguir el 

peròxid d’hidrogen fins arribar les dos hores. 

 Excepte el experiment amb 700 ppm de peròxid d’hidrogen, a mesura que 

s’augmenta la concentració la velocitat de degradació es major. 

 Per evitar resultats experimentals erronis com l’experiment de 700 ppm, 

s’elabora un protocol de neteja del reactor, per evitar contaminacions de 

matèria orgànica. 

  Es comprova que el tractament Foto-Fenton, és útil per degradar 

Tetraciclina. 
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4.1.2. Blancs.  

 

Es van realitzar els blancs, modificant les variables per tal d’observar el 

comportament del TOC, la concentració de Tetraciclina i la concentració de 

Peròxid. 

En la taula 2, es mostren les condicions per a cada blanc i la seva codificació 

d’experiments. 

Taula 2. Codificació dels blancs. 

 

Experiment TC Fe H2O2 Llum 

20_0_0_SI 20 0 0 SI 

20_20_0_NO 20 20 0 NO 

20_0_1000_NO 20 0 1000 NO 

20_0_1000_SI 20 0 1000 SI 

20_20_0_SI 20 20 0 SI 

20_20_1000_NO 20 20 1000 NO 

 

En la figura 2, es mostra l’evolució en el temps de la concentració de TOC i de 

Tetraciclina, quan la mostra es sotmet només a la interacció de la llum. En 

aquestes condicions, no s’aconsegueix degradar la mostra a tractar. 

 

 

Figura 2. Gràfica del blanc mostra i llum. 
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En la figura 3, es mostra l’evolució en el temps de la concentració de TOC i de 

Tetraciclina, quan la mostra es sotmet només a la interacció d’una concentració 

de ferro de 20 ppm. En aquestes condicions, no s’aconsegueix degradar el 

carboni orgànic total, però en els primers minuts d’experiment la Tetraciclina es 

degrada fins que resta un 20% de la concentració inicial. 

 

 

Figura 3. Gràfica del blanc mostra i Ferro. 

 

En la figura 4, es mostra l’evolució en el temps de la concentració de TOC, 

Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d’una 

concentració de peròxid de 1000 ppm. En aquestes condicions, no s’aconsegueix 

degradar el carboni orgànic total, i la concentració de peròxid no disminueix. En 

canvi, en els primers minuts d’experiment els 20 ppm de Tetraciclina es 

degraden. 

 

 

Figura 4. Gràfica del blanc mostra i Peròxid d’hidrogen. 
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En la figura 5, es mostra l’evolució en el temps de la concentració de TOC, 

Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d’una 

concentració de peròxid de 1000 ppm i llum. En aquestes condicions, no 

s’aconsegueix degradar el carboni orgànic total, i la concentració de peròxid no 

disminueix. En canvi, en els primers minuts d’experiment els 20 ppm de 

Tetraciclina es degraden. 

 

 

Figura 5. Gràfica del blanc mostra, Peròxid d’hidrogen i  llum. 

En la figura 6, es mostra l’evolució en el temps de la concentració de TOC i de 

Tetraciclina, quan la mostra es sotmet només a la interacció d’una concentració 

de ferro de 20 ppm i llum. En aquestes condicions, no s’aconsegueix degradar el 

carboni orgànic total, però en els primers minuts d’experiment la Tetraciclina es 

degrada fins que resta un 40% de la concentració inicial. 

 

 

Figura 6. Gràfica del blanc mostra, Ferro i  llum. 
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En la figura 7, es mostra l’evolució en el temps de la concentració de TOC, 

Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d’una 

concentració de peròxid de 1000 ppm, 20 ppm de ferro. En aquestes condicions, 

s’aconsegueix degradar el carboni orgànic total un 20%, i la concentració de 

peròxid es consumeix un 60%. En canvi, en els primers minuts d’experiment els 

20 ppm de Tetraciclina es degraden. 

 

 

Figura 7. Gràfica del blanc mostra, Peròxid d’hidrogen i Ferro. 

 

En la figura 8, es mostra l’evolució en el temps de la concentració de TOC de tots 

els experiments blancs realitzats. Es comprova que l’experiment realitzat amb els 

reactius Fenton es l’únic que aconsegueix degradar lleugerament  la substància. 

 

Figura 8. Comparació del TOC dels blancs. 
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4.1.3. Experiments amb diferents dosis.  

 

Es van realitzar diferents experiments, modificant les variables per tal d’observar 

el comportament del TOC, la concentració de Tetraciclina i la concentració de 

Peròxid. Es va partir d’una elevada concentració de peròxid d’hidrogen, que es va 

anant disminuint, al igual que la concentració de ferro, ja que la tetraciclina es 

degradava millor. 

En la taula 3, es mostren les condicions per a cada experiment i la seva 

codificació d’experiments. 

 

Taula 3. Codificació dels experiments. 

 

Codificació  Experiment TC Fe H2O2 Llum 

Exp.1 20_20_1000 20 20 1000 SI 

Exp.2 20_20_800 20 20 800 SI 

Exp.3 20_20_600 20 20 600 SI 

Exp.4 20_10_500 20 10 500 SI 

Exp.5 20_10_250 20 10 250 SI 

Exp.6 20_10_100 20 10 100 SI 

Exp.7 20_10_50 20 10 50 SI 

Exp.8 20_5_50 20 5 50 SI 

Exp.9 20_5_25 20 5 25 SI 
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En la figura 9, es mostra l’evolució en el temps de la concentració de TOC, 

Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d’una 

concentració de peròxid de 1000 ppm, 20 ppm de ferro i llum. En aquestes 

condicions, s’aconsegueix degradar el carboni orgànic total un 80% i a partir del 

minut 85 s’esgota la concentració de peròxid i el TOC roman constant fins 

finalitzar l’experiment, i la concentració de peròxid es consumeix un 80% en els 

primers 45 minuts. En canvi, en els primers minuts d’experiment els 20 ppm de 

Tetraciclina es degraden. 

 

 

 

Figura 9. Representació gràfica del resultats de Exp.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esther Jaén Flores  

 - 48 - 

En la figura 10, es mostra l’evolució en el temps de la concentració de TOC, 

Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d’una 

concentració de peròxid de 800 ppm, 20 ppm de ferro i llum. En aquestes 

condicions, s’aconsegueix degradar el carboni orgànic total un 95%, la 

concentració de peròxid es consumeix totalment de forma progressiva fins 

finalitzar l’experiment. En canvi, en els primers minuts d’experiment els 20 ppm 

de Tetraciclina es degraden. 

 

 

 

 

Figura 10.  Representació gràfica del resultats de Exp.2. 
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En la figura 11, es mostra l’evolució en el temps de la concentració de TOC, 

Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d’una 

concentració de peròxid de 600 ppm, 20 ppm de ferro i llum. En aquestes 

condicions, s’aconsegueix degradar el carboni orgànic total un 80%, a partir del 

minut 75 s’esgota la concentració de peròxid i el TOC roman constant fins 

finalitzar l’experiment. En canvi, en els primers minuts d’experiment els 20 ppm 

de Tetraciclina es degraden. 

 

 

 

Figura 11. Representació gràfica del resultats de Exp.3. 
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En la figura 12, es mostra l’evolució en el temps de la concentració de TOC, 

Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d’una 

concentració de peròxid de 500 ppm, 10 ppm de ferro i llum. En aquestes 

condicions, s’aconsegueix degradar el carboni orgànic total un 80%, a partir del 

minut 75 la concentració de peròxid i el TOC roman constant fins finalitzar 

l’experiment. En canvi, en els primers minuts d’experiment els 20 ppm de 

Tetraciclina es degraden. 

 

 

 

Figura 12.  Representació gràfica del resultats de Exp.4. 
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En la figura 13, es mostra l’evolució en el temps de la concentració de TOC, 

Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d’una 

concentració de peròxid de 250 ppm, 10 ppm de ferro i llum. En aquestes 

condicions, s’aconsegueix degradar el carboni orgànic total un 85%, la 

concentració de peròxid es consumeix totalment de forma progressiva fins 

finalitzar l’experiment. Cal destacar que en els primers 20 minuts ja s’ha 

degradat un 60% de TOC. En canvi, en els primers minuts d’experiment els 20 

ppm de Tetraciclina es degraden. 

 

 

 

Figura 13. Representació gràfica del resultats de Exp.5. 
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En la figura 14, es mostra l’evolució en el temps de la concentració de TOC, 

Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d’una 

concentració de peròxid de 100 ppm, 10 ppm de ferro i llum. En aquestes 

condicions, s’aconsegueix degradar el carboni orgànic total un 80%, la 

concentració de peròxid es consumeix un 95% de forma progressiva fins 

finalitzar l’experiment. Cal destacar que en els primers 30 minuts ja s’ha 

degradat un 60% de TOC. En canvi, en els primers minuts d’experiment els 20 

ppm de Tetraciclina es degraden. 

 

 

 

Figura 14. Representació gràfica del resultats de Exp.6. 
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En la figura 15, es mostra l’evolució en el temps de la concentració de TOC, 

Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d’una 

concentració de peròxid de 50 ppm, 10 ppm de ferro i llum. En aquestes 

condicions, s’aconsegueix degradar el carboni orgànic total un 70%, la 

concentració de peròxid es consumeix totalment en el minut 45. Cal destacar que 

en aquestes condicions la degradació en els primers minuts d’experiment es més 

lenta. En canvi, en els primers minuts d’experiment els 20 ppm de Tetraciclina es 

degraden. 

 

 

 

Figura 15. Representació gràfica del resultats de Exp.7. 
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En la figura 16, es mostra l’evolució en el temps de la concentració de TOC, 

Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d’una 

concentració de peròxid de 50 ppm, 5 ppm de ferro i llum. En aquestes 

condicions, s’aconsegueix degradar el carboni orgànic total un 70%, la 

concentració de peròxid es consumeix totalment en el minut 45. Cal destacar que 

en aquestes condicions la degradació en els primers minuts d’experiment es més 

lenta, aquest cas es molt semblant al cas anterior, ja que es treballa a 

concentracions molt petites de peròxid d’hidrogen. Les mostres de HPLC no es 

van poder mesurar per problemes tècnics amb l’aparell. 

 

 

 

Figura 16. Representació gràfica del resultats de Exp.8. 
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En la figura 17, es mostra l’evolució en el temps de la concentració de TOC, 

Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d’una 

concentració de peròxid de 25 ppm, 5 ppm de ferro i llum. En aquestes 

condicions, s’aconsegueix degradar el carboni orgànic total un 50%, la 

concentració de peròxid es consumeix progressivament fins el minut 30, a partir 

d’aquest temps tant la concentració de peròxid d’hidrogen com la concentració 

de TOC es mantenen constant fins la finalització de l’experiment.  En canvi, en 

els primers minuts d’experiment els 20 ppm de Tetraciclina es degraden. 

 

 

 

 

Figura 17. Representació gràfica del resultats de Exp.9. 
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En la figura 18, es mostra la degradació de la Tetraciclina, fent el seguiment de 

la substància amb la tècnica HPLC, per les diferents condicions aplicades a cada 

experiment. En la gràfica, es comparen tots el experiments relalitzats i s’observa 

que en els 2 minuts primers d’experiment, gairabe la concentració es cero. I en 

l’experiment més desfavorable s’obte una concentració de cero en els primer 10 

minuts d’experiment. 

 

 

 

Figura 18. Representació gràfica de la comparació del resultats 

obtinguts en HPLC dels experiments. 
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En la figura 19, es mostra la degradació del Carboni orgànic total (TOC), per les 

diferents condicions aplicades a cada experiment. En la gràfica, es comparen tots 

el experiments relalitzats.  

On s’observa que l’experiment que més degrada és de 800 ppm de peròxid 

d’hidrogen amb 20 ppm de ferro. Però si reduim la concentració de ferro i de 

peròxid d’hidrogen també s’assoleixen percentatges elevats de degradació i es 

reduiria el cost del tractament. Un experiment on es van assolir valor de 

degradació alts va ser el de 10_100, on només es troba una diferencia de 

degradació amb el de 20_800 d’un 10%. 

 

 

 

Figura 19. Representació gràfica de la comparació del resultats 

obtinguts en TOC dels experiments. 
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4.1.4. Experiments variant temperatura. 

 

Es van realitzar dos experiments sense llum, es a dir en condicions Fenton, en 

les mateixes condicions però variant la temperatura. Un primer experiment es va 

realitzar a la temperatura de 17 ºC que es la temperatura que s’ha intentat 

mantenir en tots el experiments realitzats en el laboratori mitjançant la 

recirculació d’aigua per la camisa del reactor. I un altre experiment, on es va 

instal·lar un bany amb una bomba peristàltica, per mantenir la temperatura a 

50ºC, en la figura 20 es pot observar una fotografia del muntatge realitzat. 

 

 

Figura 20. Fotografia del muntatge per mantenir la temperatura 

constat a 50ºC. 

 

En la taula 4, es mostren les condicions per a cada experiment i la seva 

codificació. 

 

Taula 4. Codificació dels experiments. 

 

Experiment TC Fe H2O2 Llum Temperatura 

20_5_50_NO 20 5 50 NO 17ºC 

205__50_NO(50ºC) 20 5 50 NO 50ºC 
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En les figures 21 i 22, es mostra l’evolució en el temps de la concentració de 

TOC, Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d’una 

concentració de peròxid d’hidrogen de 50 ppm i 5 ppm de ferro. S’observa que al 

aplicar una temperatura més elevada el peròxid d’hidrogen es consumeix més 

ràpid i de forma més violenta, tot i que al final del experiment s’arriben a 

percentatges de degradació molt similars. En aquests casos, igual que en els 

anteriors la concentració de tetraciclina es degrada en els primers minuts 

d’experiment. 

La durada del experiment va ser de 2 hores com en els casos anteriors, però s’ha 

fet la gràfica fins al minut 60, ja que a partir d’aquest temps els paràmetres es 

mantenien constant. 

 

 

Figura 21a 

Representació gràfica del 

resultats a la temperatura 

17ºC. 

 

Figura 22b. 
Representació gràfica del 

resultats a la temperatura 

50ºC. 

En la figura 23, s’ha representat el dos experiments junts, per observar millor 

que el fet de aumentar la temperatura millora el procés de degradació.  

 

Figura 23. Representació gràfica del TOC dels experiments variant la 

temperatura. 
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4.2. Conclusions dels resultats experimentals 

 Els processos Fenton i Foto-Fenton, són efectius en la degració d’un 

contaminant d’ús comú com és l’antibiòtic tetraciclina. 

 El procés més eficient per degradar tetraciclina és el Foto-fenton, on s’ha 

aconseguit degradar fins un 90% de carboni orgànic total, segons les 

condicions experimentals fixades. 

 El procés Fenton, tambè degrada la tetraciclina, però en les mateixes 

condicions que el procés Foto-feton, només degrada un 20% de TOC. 

 Al aplicar un increment de temperatura de 30 ºC al procés Fenton, 

s’aconseguix degradar un 30 % de TOC. 

 La degradació de la concentració de tetraciclina, ocurreix en els primers 

minuts de l’experiment, independentment de quines siguin les condicions 

experimentals. 

 S’ha definit la metodologia analítica, determinant el TOC, l’HPLC, el pH, la 

concentració de peròxid d’hidrogen amb metavanadat amonic. S’han 

realitzat les corbes de calibració de cada mètode. 

 S’han estudiat les condicions òptimes del procés per tal de mineralitzar 

completament el contaminant. Observant-se que el rati H2O2: Fe(II) 

influeix en la velocitat de degradació. 

 

En que s’està treballant? 

 

 S’han realitzat experiments amb cafeina en la planta pilot de 12L, per 

definir un protocol d’operació. 

 S’han definit els blancs a realitzar en la planta pilot. 

 S’està definint una mètodologia per dur a terme els experiments amb 

tetraciclina la planta pilot amb 12 litres. 

 S’està estudiant veure com afecta dosificar la mateixa quantitat de peròxid 

d’hidrogen en diferents temps. 
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CAPÍTOL 5:ANNEXE 
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5.1. Fitxes de seguretat 
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Artículo I. Ficha de Datos de Seguridad  
Según Reglamento (CE) 1907/2006              1907/2006       

132352  Amonio meta-Vanadato (Reag. 

USP, Ph. Eur.) PA-ACS  

 

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  

1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 

 
Denominación: 

Amonio meta-Vanadato 

1.2 Uso de la sustancia o preparado: 

 Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 

1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 

 

PANREAC QUIMICA, S.A.U. 

C/Garraf, 2 

Polígono Pla de la Bruguera 

E-08211 Castellar del Vallès 

(Barcelona) España 

Tel. (+34) 937 489 400              (+34) 937 489 400       

e-mail: product.safety@panreac.com 

Urgencias: 

Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112 (UE) 

Tel.:(+34) 937 489 499              (+34) 937 489 499       
 

2. Identificación de los peligros  

  

 Tóxico por ingestión. Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 
 

3. Composición/Información de los componentes  

  

 

Denominación: Amonio meta-Vanadato 

Fórmula: NH4VO3     M.=116,98      CAS [7803-55-6]      

Número CE (EINECS): 232-261-3     
 

4. Primeros auxilios  

4.1 Indicaciones generales: 

 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 

vómito. 

4.2 Inhalación: 

 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de asfixia proceder a la 

respiración artificial. 

4.3 Contacto con la piel: 
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 Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 

4.4 Ojos: 

 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. Pedir 

atención médica. 

4.5 Ingestión: 

 

Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 

En caso de asfixia proceder a la respiración artificial. Pedir 

inmediatamente atención médica. 
 

5. Medidas de lucha contra incendio  

5.1 Medios de extinción adecuados: 

 Los apropiados al entorno. 

5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 

 ----- 

5.3 Riesgos especiales: 

 Incombustible. En caso de incendio pueden formarse vapores tóxicos. 

5.4 Equipos de protección: 

 ----- 
 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones individuales: 

 ----- 

6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 

 
No permitir el paso al sistema de desagües. Evitar la contaminación 

del suelo, aguas y desagües. 

6.3 Métodos de recogida/limpieza: 

 

Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su 

posterior eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. 

Limpiar los restos con agua abundante. 
 

7. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación: 

 Sin indicaciones particulares. 

7.2 Almacenamiento: 

 
Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. En local bien ventilado. 

Temperatura ambiente. 
 

8. Controles de exposición/protección personal  

8.1 Medidas técnicas de protección: 

 ----- 

8.2 Control límite de exposición: 

 ----- 

8.3 Protección respiratoria: 

 En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio adecuado. 
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8.4 Protección de las manos: 

 Usar guantes apropiados 

8.5 Protección de los ojos: 

 Usar gafas apropiadas. 

8.6 Medidas de higiene particulares: 

 
Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse las manos antes de las 

pausas y al finalizar el trabajo. 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

 
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio 

ambiente. 

  

 

El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de 

protección que debe usarse para la manipulación del producto, 

indicando el tipo de material y, cuando proceda, el tiempo de 

penetración de dicho material, en relación con la cantidad y la 

duración de la exposición. 

9.  

9. Propiedades físicas y químicas  

 Aspecto: 

 Polvo cristalino blanco o ligeramente amarillento. 

 Olor: 

 Característico. 

  

 

pH X6,5 (5 g/l 

Densidad (20/4): 2,33 

Solubilidad: 6,2 g/l en agua a 15°C. 
 

10. Estabilidad y reactividad  

10.1 Condiciones que deben evitarse: 

 Temperaturas elevadas. 

10.2 Materias que deben evitarse: 

 ----- 

10.3 Productos de descomposición peligrosos: 

 Amoniaco. 

10.4 Información complementaria: 

 ----- 
 

11. Información toxicológica  

11.1 Toxicidad aguda: 

 
DL50 oral rata: 160 mg/kg 

DL50 intraperitoneal rata: 18 mg/kg 
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11.2 Efectos peligrosos para la salud: 

 

Por inhalación: Irritaciones en piel, ojos y mucosas. Provoca tos, 

dificultades respiratorias. 

Por absorción: alteraciones sanguíneas, transtornos cardiovasculares, 

pérdida de peso. 
 

12. Información Ecológica  

12.1 Movilidad : 

 ----- 

12.2 Ecotoxicidad : 

 

12.2.1 - Test EC50 (mg/l) : 

Peces (NH4) = 0,3 mg/l ; Clasificación : Extremadamente tóxico. 

Bacterias (Photobacterium phosphoreum) (NH4) = 2 mg/l ; 

Clasificación : Extremadamente tóxico. 

Peces (V) = 4,8 - 30 mg/l ; Clasificación : Extremadamente tóxico. 

12.2.2 - Medio receptor : 

Riesgo para el medio acuático = Alto 

Riesgo para el medio terrestre = Medio 

12.2.3 - Observaciones : 

La ecotoxicidad se debe al ión amonio y al vanadio. 

12.3 Degradabilidad : 

 

12.3.1 - Test :------- 

12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica : 

DBO5/DQO Biodegradabilidad = ----- 

12.3.3 - Degradación abiótica según pH : ------- 

12.3.4 - Observaciones : 

-------- 

12.4 Acumulación : 

 

12.4.1 - Test : 

------- 

12.4.2 - Bioacumulación : 

Riesgo = ----- 

12.4.3 - Observaciones : 

-------- 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 

 No permitir su incorporación al suelo ni a acuíferos. 
 

13. Consideraciones sobre la eliminación  

13.1 Sustancia o preparado: 

 

En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la 

eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de 

residuos especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación a 

los reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada caso, 

procede contactar con la autoridad competente, o bien con los 

gestores legalmente autorizados para la eliminación de residuos. 

2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la 

que se modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo 

relativo a la lista de residuos. 
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Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que 

se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 

En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Publicada en 

BOE 22/04/98. 

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos. Publicada en BOE 19/02/02. 

13.2 Envases contaminados: 

 

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 

peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 

contenidos. 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 

En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases. Publicada en BOE 25/04/97. 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 

de abril, de Envases y Residuos de Envases. Publicado en BOE 

01/05/98. 
 

14. Información relativa al transporte  

  

 

Terrestre (ADR): 

Denominación técnica: METAVANADATO AMÓNICO 

ONU 2859     Clase: 6.1     Grupo de embalaje: II (D/E) 

Marítimo (IMDG): 

Denominación técnica: METAVANADATO AMÓNICO 

ONU 2859 Clase: 6.1 Grupo de embalaje: II 

Aéreo (ICAO-IATA): 

Denominación técnica: Metavanadato amónico 

ONU 2859     Clase: 6.1     Grupo de embalaje: II 

Instrucciones de embalaje: CAO 615      PAX 613      
 

15. Información reglamentaria  

 Etiquetado según REACH 

 

Símbolos:      

Indicaciones de peligro: Tóxico     

Frases R: 25-36/37/38 Tóxico por ingestión. Irrita los ojos, la piel y 

las vías respiratorias. 

Frases S: 37-45 Usense guantes adecuados. En caso de accidente o 

malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la 

etiqueta). 
 

16. Otras informaciones  
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Número y fecha de la revisión:0 14.05.09 

Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, 

están basados en nuestros actuales conocimientos, teniendo como 

único objeto informar sobre aspectos de seguridad y no 

garantizándose las propiedades y características en ella indicadas. 
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(a) Ficha de Datos de Seguridad  
Según Reglamento (CE) 1907/2006 

131362  Hierro(II) Sulfato 7-hidrato PA-ACS  

 

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o 

empresa  

1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 

 
Denominación: 

Hierro(II) Sulfato 7-hidrato 

1.2 Uso de la sustancia o preparado: 

 Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 

1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 

 

PANREAC QUIMICA, S.A.U. 

C/Garraf, 2 

Polígono Pla de la Bruguera 

E-08211 Castellar del Vallès 

(Barcelona) España 

Tel. (+34) 937 489 400 

e-mail: product.safety@panreac.com 

Urgencias: 

Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112 (UE) 

Tel.:(+34) 937 489 499 
 

2. Identificación de los peligros  

  

 Nocivo por ingestión. Irrita los ojos y la piel. 
 

3. Composición/Información de los componentes  

  

 

Denominación: Hierro(II) Sulfato 7-hidrato 

Fórmula: FeSO4.7H2O     M.=278,02      CAS [7782-63-0]      

Número CE (EINECS): 231-753-5     
 

4. Primeros auxilios  

4.1 Indicaciones generales: 

 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 

vómito. 
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4.2 Inhalación: 

 Ir al aire fresco. 

4.3 Contacto con la piel: 

 Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 

4.4 Ojos: 

 Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 

4.5 Ingestión: 

 
Beber agua abundante. Beber leche sola o mezclada con huevos 

crudos. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 

5. Medidas de lucha contra incendio  

5.1 Medios de extinción adecuados: 

 Los apropiados al entorno. 

5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 

 ----- 

5.3 Riesgos especiales: 

 
Incombustible. En caso de incendio pueden formarse vapores tóxicos 

de SOx. 

5.4 Equipos de protección: 

 ----- 
 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones individuales: 

 Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. 

6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 

 
No permitir el paso al sistema de desagües. Evitar la contaminación 

del suelo, aguas y desagües. 

6.3 Métodos de recogida/limpieza: 
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Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su 

posterior eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. 

Limpiar los restos con agua abundante. 
 

7. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación: 

 Sin indicaciones particulares. 

7.2 Almacenamiento: 

 
Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. En local bien ventilado. 

Temperatura ambiente. 
 

8. Controles de exposición/protección personal  

8.1 Medidas técnicas de protección: 

 ----- 

8.2 Control límite de exposición: 

 ----- 

8.3 Protección respiratoria: 

 En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio adecuado. 

8.4 Protección de las manos: 

 Usar guantes apropiados 

8.5 Protección de los ojos: 

 Usar gafas apropiadas. 

8.6 Medidas de higiene particulares: 

 
Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse las manos antes de las 

pausas y al finalizar el trabajo. 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

 
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio 

ambiente. 

  

 

El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de 

protección que debe usarse para la manipulación del producto, 

indicando el tipo de material y, cuando proceda, el tiempo de 
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penetración de dicho material, en relación con la cantidad y la 

duración de la exposición. 
 

9. Propiedades físicas y químicas  

 Aspecto: 

 Sólido verde 

 Olor: 

 Inodoro. 

  

 

pH 3-4 

Punto de fusión : 64°C 

Densidad (20/4): 1,89 

Solubilidad: 400 g/l en agua a 20°C 
 

10. Estabilidad y reactividad  

10.1 Condiciones que deben evitarse: 

 ----- 

10.2 Materias que deben evitarse: 

 ----- 

10.3 Productos de descomposición peligrosos: 

 SOx. 

10.4 Información complementaria: 

 ----- 
 

11. Información toxicológica  

11.1 Toxicidad aguda: 

 

DL50 oral ratón: 1520 mg/kg 

DL50 intraperitoneal ratón: 245 mg/kg 

DLLo oral conejo: 2778 mg/kg 

DLLo oral rata: 1389 mg/kg 

11.2 Efectos peligrosos para la salud: 
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Por inhalación: irritaciones. 

En contacto con la piel: irritaciones. 

Por contacto ocular: irritaciones. 

Por ingestión: Irritaciones en el aparato digestivo. 

Por ingestión de grandes cantidades: vómitos, desarreglos intestinales, 

hipotensión. 

No se descartan otras características peligrosas. Observar las 

precauciones habituales en el manejo de productos químicos. 
 

12. Información Ecológica  

12.1 Movilidad : 

 ------ 

12.2 Ecotoxicidad : 

 

12.2.1 - Test EC50 (mg/l) : 

Peces (Fe, pH 6,5-7,5) = EC0 0,9 mg/l ; Clasificación : 

Extremadamente tóxico. 

Peces ( Fe pH 5,5-6,7) = EC0 1 mg/l ; Clasificación : Extremadamente 

tóxico. 

Peces (Fe) = EC100 50 mg/l ; Clasificación : Extremadamente tóxico. 

12.2.2 - Medio receptor : 

Riesgo para el medio acuático = Medio 

Riesgo para el medio terrestre = Bajo 

12.2.3 - Observaciones : 

Ecotoxicidad aguda en la zona de vertido. 

12.3 Degradabilidad : 

 

12.3.1 - Test :------- 

12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica : 

DBO5/DQO Biodegradabilidad = ----- 

12.3.3 - Degradación abiótica según pH : ------- 

12.3.4 - Observaciones : 

-------- 

12.4 Acumulación : 

 

12.4.1 - Test : 

------- 

12.4.2 - Bioacumulación : 

Riesgo = ----- 

12.4.3 - Observaciones : 

-------- 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 

 
Favorece la eutrofia en ríos y acuíferos. No permitir su incorporación 

al suelo ni a acuíferos. 
 

13. Consideraciones sobre la eliminación  
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13.1 Sustancia o preparado: 

 

En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la 

eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de 

residuos especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación a 

los reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada caso, 

procede contactar con la autoridad competente, o bien con los 

gestores legalmente autorizados para la eliminación de residuos. 

2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la 

que se modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo 

relativo a la lista de residuos. 

Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que 

se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 

En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Publicada en 

BOE 22/04/98. 

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos. Publicada en BOE 19/02/02. 

13.2 Envases contaminados: 

 

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 

peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 

contenidos. 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 

En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases. Publicada en BOE 25/04/97. 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 

de abril, de Envases y Residuos de Envases. Publicado en BOE 

01/05/98. 
 

14. Información relativa al transporte  

  

 ----- 
 

15. Información reglamentaria  

 Etiquetado según REACH 

 
Símbolos:      

Indicaciones de peligro: Nocivo     

Frases R: 22-36/38 Nocivo por ingestión. Irrita los ojos y la piel. 

Frases S: 46 En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y 

muéstrele la etiqueta o el envase. 
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16. Otras informaciones  

  

 

Número y fecha de la revisión:0 14.05.09 

Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, 

están basados en nuestros actuales conocimientos, teniendo como 

único objeto informar sobre aspectos de seguridad y no 

garantizándose las propiedades y características en ella indicadas. 
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5.2. Rectes de calibratge 

 

En aquest apartat, es troben les taules amb els resultats obtinguts dels patrons 

de tetraciclina a diferents concentracions, les corresponents rectes de calibratge 

corresponent de cada aparell. 

5.2.1. Recta del TOC. 

 

Per calibrar el TOC es van realitzar patrons de 10,20,30,40,50,100 ppm de 

tetraciclina i es va mesurar en el TOC, amb les dades obtingudes es va realitzar 

la corba de calibratge. 

Taula 1. Patrons de tetraciclina en el TOC. 

 

ppm TC IC TOC 

10 37,93 33,28 4,648 

20 43,67 33,77 9,904 

30 50,76 34,65 16,11 

40 56,14 34,56 21,58 

50 61,02 34,69 26,33 

100 91,55 33,89 57,66 

 

 

 

Figura 1. Representació gràfica dels patrons de tetraciclina en el TOC. 
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5.2.2. Recta de Peròxid d’hidrogen. 

 

Es va realitzar la recta de calibratge del peròxid d’hidrogen tal i com s’explica en 

el capítol 2. 

Taula 2. Patrons de Peròxid d’hidrogen en el espectre. 

 

ppm  
Absorbàncies 

Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Mitjana 

30 0,273 0,262   0,268 

60 0,548 0,524 0,537 0,536 

90 0,812 0,783 0,789 0,795 

120 1,079 1,034 1,055 1,056 

150 1,315 1,279 1,309 1,301 

 

 

 

 

Figura 2. Representació gràfica dels patrons de peròxid d’hidrogen en 

el espectrefotometre. 
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5.2.3. Recta del HPLC. 

 

En la taula 3 es mostren les àrees dels patrons realitzats a diferents 

concentracions per fer la recta de calibració. 

 

Taula 3. Patrons de tetraciclina en el HPLC. 

 

Concentració(ppm) Àrea 

10 429,410 

20 892,290 

30 1435,400 

40 1874,100 

50 2385,800 

100 4644,200 

A partir de les àrees obtingudes l’HPLC et construeix una gràfica i dona una 

equació de la recta sensiblement diferent al Excel, els resultats proporcionat han 

sigut interpolats en la recta realitzada amb HPLC. 

 

Recta amb HPLC  

Àrea = 36,433554*Concentració - 33,323611 

R2 = 0,99679 

 

Recta amb Excel 

y = 46,818x - 7,2254

R2 = 0,9993

0
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Figura 3. Representació gràfica dels patrons de tetraciclina en el HPLC. 
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5.3. Dades experimentals 

 

En aquests apartat es troben totes les dades experimentals recollides en cada 

experiment, a partir d’aquestes dades, s’ha el tractament de dades necessari per 

tal de representar gràficament. 

5.3.1. Dades experimentals del experiments previs. 

 

Exp TC H2O2 Fe min TOC H2O2 TOC/TOCo H2O2/H2O2o 

1 20 400 20 

0 27,23 400,0 1,00 1,00 

5 24,44 217,53 0,90 0,54 

10 22,96 168,75 0,84 0,42 

15 19,37 120,94 0,71 0,30 

20 17,32 87,01 0,64 0,22 

30 16,58 49,94 0,61 0,12 

45 16,42 21,88 0,60 0,05 

60 12,93   0,47   

75 13,31   0,49   

90 14,22   0,58   

120 12,86   0,56   

2 20 600 20 

0 13,00 600,00 1,00 1,00 

10 12,53 354,43 0,96 0,59 

20 8,20 254,17 0,63 0,42 

30 6,19 200,25 0,48 0,33 

45 4,49 93,36 0,35 0,16 

60 3,53 64,00 0,27 0,11 

75 2,87   0,22   

90 2,73   0,21   

120 3,10   0,24   

3 20 800 20 

0 13,45 800,00 1,00 1,00 

10 5,37 681,11 0,40 0,85 

20 2,90 515,94 0,22 0,64 

30 1,47 396,05 0,11 0,50 

45 0,00 286,11 0,00 0,36 

60 0,00 212,38 0,00 0,27 

75 0,00 146,72   0,18 

90         

120         
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4 20 700 20 

0 15,00 700,00 1,00 1,00 

10 14,53 275,90 0,97 0,39 

20 13,70 267,79 0,91 0,38 

30 10,79 136,29 0,72 0,19 

45 10,66 59,55 0,71 0,09 

60 9,25 27,35 0,62 0,04 

75 10,37   0,69 0,00 

90 13,48   0,90 0,00 

120 10,20   0,68   

 

5.3.2. Dades experimentals dels blancs. 

 

Exp TC Fe H2O2 Luz min TOC H2O2 TOC/TOCo H2O2/H2O2o 

20_0_0_SI 20 0 0 

  0 10,52   1,00   

  10 10,52   1,00   

  20 10,49   1,00   

  30 10,59   1,01   

SI 45 10,99   1,04   

  60 10,98   1,04   

  75 10,55   1,00   

  90 10,81   1,03   

  120 10,86   1,03   

20_20_0_NO 20 20 0 

  0 10,52   1,00   

  10 11,17   1,06   

  20 10,85   1,03   

  30 11,02   1,05   

NO 45 11,36   1,08   

  60 11,25   1,07   

  75 11,15   1,06   

  90 11,49   1,09   

  120 11,41   1,08   

20_0_1000_NO 20 0 1000 

  0 11,15 1000,0 1,00 1,00 

  10 11,74 950,21 1,05 0,95 

  20 12,61 955,44 1,13 0,96 

  30 12,1 953,35 1,09 0,95 

NO 45 12,05 959,63 1,08 0,96 

  60 12,3 954,39 1,10 0,95 

  75 12,58 960,68 1,13 0,96 

  90 12,29 952,3 1,10 0,95 

  120 12,24 960,68 1,10 0,96 
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20_0_1000_SI 20 0 1000 

  0 12,42 1000,0 1,00 1,00 

  10 11,72 966,96 0,94 0,97 

  20 11,72 961,72 0,94 0,96 

  30 11,24 950,21 0,91 0,95 

SI 45 11,68 960,68 0,94 0,96 

  60 11,62 951,25 0,94 0,95 

  75 11,91 925,08 0,96 0,93 

  90 11,78 971,15 0,95 0,97 

  120 11,52 941,83 0,93 0,94 

20_20_0_SI 20 20 0 

  0 9,99   1,00   

  10 9,99   1,00   

  20 10,81   1,08   

  30 10,73   1,07   

SI 45 10,72   1,07   

  60 11,04   1,11   

  75 10,89   1,09   

  90 10,93   1,09   

  120 10,87   1,09   

20_20_1000_NO 20 20 1000 

  0 9,3 1000,0 1,00 1,00 

  10 9,347 734,51 1,01 0,73 

  20 8,72 665,41 0,94 0,67 

  30 8,509 612,01 0,91 0,61 

NO 45 7,82 547,09 0,84 0,55 

  60 7,832 499,97 0,84 0,50 

  75 7,639 449,71 0,82 0,45 

  90 7,812 391,08 0,84 0,39 

  120 7,809 333,49 0,84 0,33 

 

Dades recollides del HPLC: 

 

Exp Temps HPLC HPLC/HPLCo 

20_0_0_SI 

0 19,54 1,0 

2,5     

5     

7,5     

10 18,93 1,0 

15     

20 18,84 1,0 

30 18,69 1,0 

45     

60     

75     

90 18,70 1,0 

120 18,72 1,0 
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20_20_0_NO 

0 19,31 1,0 

2,5 6,03 0,3 

5 4,74 0,2 

7,5 4,72 0,2 

10 4,66 0,2 

15     

20 4,32 0,2 

30 4,52 0,2 

45     

60 4,30 0,2 

75     

90 4,07 0,2 

120 3,87 0,2 

20_0_1000_NO 

0 6,25 1,0 

2,5 0,60 0,1 

5 0,25 0,0 

7,5 0,35 0,1 

10 0,31 0,1 

15     

20 0,24 0,0 

30 0,18 0,0 

45     

60 0,18 0,0 

75     

90 0,23 0,0 

120 0,22 0,0 

20_0_1000_SI 

0 12,80 1,0 

2,5 3,91 0,3 

5 1,08 0,1 

7,5 1,08 0,1 

10 0,36 0,0 

15     

20 0,62 0,0 

30 0,58 0,0 

45 0,55 0,0 

60     

75 0,25 0,0 

90     

120 0,23 0,0 
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20_20_0_SI 

0 16,60 1,0 

2,5 9,39 0,6 

5 6,67 0,4 

7,5 6,29 0,4 

10 6,41 0,4 

15     

20 6,26 0,4 

30 6,30 0,4 

45     

60 6,17 0,4 

75     

90 5,67 0,3 

120 5,79 0,3 

5.3.3. Dades experimentals dels experiments. 

 

Exp TC Fe H2O2 Luz min TOC H2O2 TOC/TOCo H2O2/H2O2o 

1 20 20 1000 

  0 10,23 1000,00 1,00 1,00 

  10 8,66 602,58 0,85 0,60 

  20 6,00 413,06 0,59 0,41 

  30 5,04 296,84 0,49 0,30 

SI 45 3,85 182,97 0,38 0,18 

  60 2,98 112,21 0,29 0,11 

  75 2,47 63,22 0,24 0,06 

  90 2,05 37,78 0,20 0,04 

  120 1,68 11,14 0,16 0,01 

2 20 20 800 

  0 10,97 800,00 1,00 1,00 

  10 7,23 495,78 0,66 0,62 

  20 4,01 347,10 0,37 0,43 

  30 3,51 244,49 0,32 0,31 

SI 45 2,44 159,68 0,22 0,20 

  60 2,54 106,01 0,23 0,13 

  75 2,29 68,32 0,21 0,09 

  90 1,62 42,06 0,15 0,05 

  120 0,85 16,36 0,08 0,02 

3 20 20 600 

  0 12,62 600,00 1,00 1,00 

  10 12,53 354,43 0,99 0,59 

  20 8,20 254,17 0,65 0,42 

  30 6,19 200,25 0,49 0,33 

SI 45 4,49 93,36 0,36 0,16 

  60 3,53 64,00 0,28 0,11 

  75 2,87 0,00 0,23 0,00 

  90 2,73 0,00 0,22 0,00 

  120 3,10 0,00 0,25 0,00 



Esther Jaén Flores  

 - 102 - 

4 20 10 500 

  0 12,77 500,00 1,00 1,00 

  10 12,70 358,62 0,99 0,72 

  20 9,75   0,76   

  30 8,23 239,25 0,64 0,48 

SI 45 5,15 174,60 0,40 0,35 

  60 3,44 124,77 0,27 0,25 

  75 2,47 124,43 0,19 0,25 

  90 2,04 115,35 0,16 0,23 

  120 1,99 63,70 0,16 0,13 

5 20 10 250 

  0 11,94 250,00 1,00 1,00 

  10 8,92 113,61 0,75 0,45 

  20 4,61 73,03 0,39 0,29 

  30 4,14 54,27 0,35 0,22 

SI 45 3,74 47,29 0,31 0,19 

  60 3,56 23,56 0,30 0,09 

  75 2,94 13,70 0,25 0,05 

  90 2,75 9,86 0,23 0,04 

  120 1,65 9,16 0,14 0,04 

6 20 10 100 

  0 9,86 100,00 1,00 1,00 

  10 9,20 62,56 0,93 0,63 

  20 6,57   0,67   

  30 3,75 19,50 0,38 0,20 

SI 45 3,49 12,46 0,35 0,12 

  60 2,94 9,51 0,30 0,10 

  75 2,78   0,28   

  90 2,54 8,99 0,26 0,09 

  120 1,90 8,81 0,19 0,09 

7 20 10 50 

  0 11,22 50,00 1,00 1,00 

  10 10,98 19,72 0,98 0,39 

  20 10,50 7,46 0,94 0,15 

  30 9,74 3,04 0,87 0,06 

SI 45 7,48 0,52 0,67 0,01 

  60 5,47 0,00 0,49 0,00 

  75 3,37 0,00 0,30 0,00 

  90 3,35 0,00 0,30 0,00 

  120 3,33 0,00 0,30 0,00 

8 20 5 50 

  0 7,25 81,14 1,00 1,00 

  10 5,39 56,02 0,74 0,69 

  20 4,13 25,91 0,57 0,32 

  30 3,49 14,48 0,48 0,18 

SI 45 3,16 9,03 0,44 0,11 

  60 3,13 6,39 0,43 0,08 

  75 2,54 6,39 0,35 0,08 

  90 2,51 6,39 0,35 0,08 

  120 2,807 6,39 0,39 0,08 
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9 20 5 25 

  0 7,93 59,421 1,00 1,00 

  10 5,847 53,662 0,74 0,90 

  20 4,18 32,982 0,53 0,56 

  30 3,65 19,58 0,46 0,33 

SI 45 3,881 18,114 0,49 0,30 

  60 3,96 14,746 0,50 0,25 

  75 3,996 14,746 0,50 0,25 

  90 4,14 14,397 0,52 0,24 

  120 3,699 14,397 0,47 0,24 

10 20 5 50 

  0 11,53 50 1,00 1,00 

  10 8,49 22,774 0,74 0,46 

  20 8,28 13,874 0,72 0,28 

  30 7,59 12,39 0,66 0,25 

NO 45 7,79 7,8529 0,68 0,16 

  60 9,051 4,0137 0,78 0,08 

  75 8,29 3,8741 0,72 0,08 

  90 7,716 2,4082 0,67 0,05 

  120 8,766 0,5235 0,76 0,01 

11 20 5 50 

  0 11,53 50 1,00 1,00 

  10 6,01 1,7015 0,52 0,03 

  20 5,751 0 0,50 0,00 

  30 6,133 0 0,53 0,00 

NO 45 6,156 0 0,53 0,00 

50ºC 60 6,039 0 0,52 0,00 

  75 6,906 0 0,60 0,00 

  90 6,645 0 0,58 0,00 

  120 6,595 0 0,57 0,00 

 

Exp Tiempo HPLC HPLC/HPLCo 

20_20_1000_SI 

0 9,64 1,00 

2,5 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 

7,5 0,00 0,00 

10     

15     

20     

30     

45     

60     

75     

90     

120     
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20_20_800_SI 

0 11,56 1,00 

2,5 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 

7,5 0,00 0,00 

10     

15     

20     

30     

45     

60     

75     

90     

120     

20_20_600_SI 

0 12,59 1,00 

2,5 0,00 0,00 

5     

7,5     

10     

15     

20     

30     

45     

60     

75     

90     

120     

20_10_500_SI 

0 25,23 1,00 

2,5 0,64 0,03 

5 0,00 0,00 

7,5 0,00 0,00 

10     

15     

20     

30     

45     

60     

75     

90     

120     
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20_10_250_SI 

0 19,84 1,00 

2,5 0,72 0,04 

5 0,00 0,00 

7,5 0,00 0,00 

10     

15     

20     

30     

45     

60     

75     

90     

120     

20_10_100_SI 

0 23,83 1,00 

2,5 0,56 0,02 

5 0,00 0,00 

7,5 0,00 0,00 

10     

15     

20     

30     

45     

60     

75     

90     

120     

20_10_50_SI 

0 16,19 1,00 

2,5 0,72 0,04 

5 0,49 0,03 

7,5 0,00 0,00 

10 0,00 0,00 

15     

20     

30     

45     

60     

75     

90     

120     
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20_5_25_SI 

0 16,82 1,00 

2,5 0,79 0,05 

5 0,52 0,03 

7,5 0,00 0,00 

10 0,00 0,00 

15     

20     

30     

45     

60     

75     

90     

120     

20_5_50_NO 

0 27,11 1,00 

2,5 0,56 0,02 

5 0,00 0,00 

7,5 0,00 0,00 

10     

15     

20     

30     

45     

60     

75     
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5.3.4. Graella de recull de dades. 

 

En aquest apartat, s’adjunta la graella emprada per prendre les dades en els 

experiments, per tal de sistematitzar tal i com s’explica en l’apartat 3.1.2. en la 

presa de mostra. 
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