
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. FONAMENTS TEÒRICS 
 

 

 

 

 

 



2.1. ELS CFCs 

 

2.1.1 Introducció 

 

Els clorofluorocarbons, normalment designats pel seu acrònim CFCs, són uns 

compostos organoclorats de gran estabilitat i escassa toxicitat que, des del 1920 

aproximadament, han tingut un gran èxit comercial en múltiples usos: refrigerants, 

agents expansius d'escumes, propulsors d'esprais... 

 

2.1.2. Origen dels CFCs 

 

Els CFCs van ser introduïts al voltant de 1920, quan s'intentava descubrir una nova 

substància que pogués servir com a refrigerant segur i no tòxic. Una d'aquestes 

substàncies, coneguda sovint per la marca registrada Freon, dels laboratoris Du Pont, va 

substituir immediatament l'amoníac com a líquid refrigerant en els frigorífics. Més tard 

va esdevenir el principal element en els sistemes d'aire condicionat. 

 

Durant els anys 50 i 60, els CFCs s'utilitzaren en una gran varietat d'aplicacions: com a 

propelent d'aerosols, en la manufactura de plàstics i com a netejador per components 

electrònics. Tota aquesta activitat va fer que es doblés el consum mundial de CFCs cada 

sis o set anys. A principis dels anys 70 la indústria utilitzava al voltant d'1 milió de 

tones cada any. 

 

2.1.3. Propietats dels CFCs  

 

Aquests refrigerants cumpleixen totes les condicions necessàries per fer-ne un ús segur: 

no són tòxics, no són inflamables i no són agressius als materials de construcció dels 

equips frigorífics. A més, els CFCs proporcionen un rendiment termodinàmic molt 

notable.  

 

Per tot això, va ser possible construir frigorífics sense que hi hagués perill per a les 

persones en cas de fuga en les instal·lacions. Així, els CFCs s'utilitzaren com a 

refrigerants domèstics, industrials, refrigerants d'aigua, d'ampolles i cambres 

frigorífiques, en màquines de gel i unitats d'emmagatzematge en fred.  



Els CFCs també es van emprar en l'aire condicionat, tant a nivell central com en unitats 

mòbils (automòbils, trens, autobusos…), com en habitacions i també en bombes de 

calor domèstiques i comercials. També es van utilitzar de manera important en el sector 

de l'escuma plàstica com ara el poliuretà (tant el flexible com el rígid) en escumes 

fenòliques i polioleofíniques i en el poliestirè. També va tenir altres aplicacions no tan 

importants com ara en la construcció, en la indústria automotriu i en la fabricació 

d'envasos, per donar cohesió al material alveolar de gots i recipients no retornables. 

 

2.2 CFC 113 

 

Aquest estudi s'ha centrat en el freó 113 i és per això, que a continuació, s'expliquen 

algunes de les seves característiques més importants així com els seus usos i els efectes 

que poden provocar sobre el medi. 

 

2.2.1  Fabricació, utilitats i exposició 

 

El freó 113 (també anomenat CFC-113 o R113) és un líquid incolor i no inflamable. No 

es forma de manera natural, sinó que ha estat produït en grans quantitats per dues 

companyies dels Estats Units. Entre les dècades de 1930 i 1970 va tenir un èxit 

comercial molt notable, degut en part al seu baix cost de producció, fins que al voltant 

dels anys 80 fou relacionat amb el fenomen de destrucció de la capa d’ozó i la EPA en 

va restringir la producció. 

 

Els principals consumidors del freó 113 han estat companyies que utilitzen productes 

químics per netejar superfícies metàl·liques. També s’ha utilitzat com a refrigerant en 

l'aire condicionat tant a nivell industrial com comercial, així com a ingredient en els 

esprais aerosols. Els fabricants d'escumes han utilitzat el freó 113 com a agent expansiu. 

També algunes companyies l’han usat per fabricar lubricants d'altes temperatures i 

resines fluorocarbonades.   

 

L'exposició al freó 113 es pot donar directament mentre es manipula al laboratori o bé 

en contacte amb el medi ambient, un cop ha estat alliberat a l'aire, a l'aigua, al terra, o bé 

a les aigües subterrànies. L'exposició també pot tenir lloc en la utilització, per part dels 

consumidors, de certs productes que el contenen.  



El freó 113 entra al cos quan es respira aire contaminat o quan es consumeix aigua o 

aliments contaminats. També pot ser absorbit a través de la pell per contacte directe. Tot 

i així però, no es queda en el cos, i s'elimina a través de l'aire expirat. 

 

2.2.2 Efectes del freó 113 en el medi ambient i en l’ésser humà 

 

El freó 113 s'evapora quan s'exposa a l'aire. També s'evapora desde l'aigua o des del 

terra si s'exposa a l'aire. Un cop a l'aire, és transportat lentament  cap a les capes altes de 

l'atmosfera. Com que només es dissol lleugerament quan es mescla amb aigua, el freó 

113 es pot filtrar i pot arribar a aigües subterrànies. Ni les plantes ni els animals però 

poder acumular-lo. 

 

Els efectes del freó 113 en la salut de l'ésser humà i en el medi ambient depenen de la 

quantitat de freó present i de la durada i la freqüència de les exposicions. Els efectes 

també depenen de la salut de la persona o de les condicions del medi ambient quan té 

lloc l'exposició. 

 

Respirar grans quantitats de freó 113 durant curts períodes de temps afecta 

negativament el sistema nerviós humà. Els efectes poden anar des de marejos a 

incoordinació i batecs de cor irregulars. Aquests efectes però, no són freqüents amb els 

nivells de freó 113 que normalment es troben al medi ambient. El freó 113 doncs, no 

causa efectes negatius en la salut humana si les exposicions a aquest producte són 

curtes, encara que sigui durant un llarg període de temps. 

 

El freó 113 no causa danys immediats en el medi ambient en els nivells en què 

normalment s'hi troba. De tota manera, queda inalterat en l'aire durant el temps suficient 

com per arribar a les capes altes de l'atmosfera. A partir d'aquí, comença el procés que 

dóna lloc a la destrucció de l'ozó. 

 

 

 

 

 

 



2.3. L'OZÓ 

 

2.3.1. Què és l'ozó? 

 

L'atmosfera de la Terra es composa de vàries capes. Nosaltres vivim en la Troposfera, 

on es donen els fenòmens meteorològics, com la pluja, la neu, els núvols i també 

l'Escalfament Global (efecte hivernacle). Per sobre de la Troposfera, es troba 

l'Estratosfera, una regió important on s'ha originat el fenomen del Forat de la Capa 

d'Ozó. La regió estreta entre aquestes dues parts de l'atmosfera rep el nom de 

Tropopausa.  

 

 

 
Figura 1.- Parts en què es divideix l'atmosfera 

 

L'ozó (O3) és una molècula relativament inestable, formada per tres àtoms d'oxigen (O). 

La capa d'ozó consisteix en una barrera formada per aquest gas, que es troba  en 

pràcticament un 95% de l'Estratosfera (entre els 10 i els 50 Km). La presència de l'ozó 

en una columna atmosfèrica és realment petita. Si tot l'ozó estigués repartit 

uniformement sobre la superficie del mar, tan sols formaria una capa de 3 mm. Encara 

que la quantitat sigui petita, n'hi ha suficient com per interceptar la radiació solar 

transformant-la posteriorment en calor, donant origen a l'anomenada capa càlida, escut 

natural que protegeix les persones, els animals i les plantes, d'un excès de radiació d'ona 

curta o ultravioleta. Aquest ozó estratosfèric doncs, és necessari per mantenir la vida a 

la Terra. 



D’altra banda però, l’ozó també pot resultar nociu, depenent d'on es trobi. L'ozó que es 

troba més a prop de la superfície, en la troposfera (capa atmosfèrica que s'estén des de la 

superfície fins uns 10 Km aproximadament), és contaminant i perjudica els pulmons i 

les plantes. A la superfície de la Terra, l'ozó entra directament en contacte amb les 

diferents formes de vida i mostra el seu costat destructiu. Degut a que l'ozó reacciona 

fortament amb altres molècules, un alt nivell d'ozó resulta tòxic per als sistemes vius. 

Diferents estudis han demostrat els efectes nocius de l'ozó en l'explotació de les terres 

de cultiu, en el creixement dels boscos  i en la salut dels humans.  

 

Les quantitats d'ozó estratosfèric "benigne" i d’ozó troposfèric "perjudicial" en 

l'atmosfera, depenen del balanç dels processos que el produeixen i els que l'eliminen. 

Els científics han trobat evidències que s'estan produint canvis en els nivells d'ozó - 

l'ozó troposfèric perjudicial està augmentant en l'aire que respirem, i l'ozó estratosfèric 

benigne està disminuint en la capa protectora. 

 

2.3.2. Formació i destrucció de l'ozó 

 

L'ozó (O3) és un estat alotròpic de l'oxigen en què la seva molècula, que és la forma 

estable en què es presenta a la natura, es composa de tres àtoms. La radiació ultravioleta 

trenca amb molta facilitat la molècula d'oxigen (O2) quan un fotó incideix sobre ella, 

deixant lliure dos àtoms, que en ser inestables tenen un poder altament reactiu. Així, en 

no poder romandre en solitari, els àtoms d'oxigen tendeixen a combinar-se 

immediatament amb les molècules del seu mateix element, molt abundant en 

l'estratosfera. El resultat és una molècula d'ozó. 

 

 

O2 + hν               O + O         (1) 

 

O + O2                O3               (2) 

 

(1/ν = longitud d'ona ~240nm) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Reaccions i esquema de formació de l'ozó 

 

Però a la vegada que es creen molècules d'ozó, els raigs ultravioleta segueixen destruint-

ne d’altres, trencant els enllaços entre els tres àtoms. Quan una molècula d'ozó 

absorbeix radiació ultravioleta (encara que sigui de baixa energia), es divideix en una 

molècula ordinària d'oxigen i un àtom d'oxigen lliure. Generalment l'àtom d'oxigen 

lliure ràpidament s'ajunta amb una molècula d'oxigen per formar una altra molècula 

d'ozó.   

 

O3 + hν               O2 + O         (3) 

 

O + O2                O3                 (2)   

 

o també es pot destruir amb la reacció 

 

O + O3               O2 + O2           (4) 

 

 

Les reaccions de la (1) a la (4) es coneixen com Reaccions de Chapman. La reacció (2) 

és cada vegada més lenta a mesura que incrementem l'altitud, mentre que la reacció (3) 

es fa més ràpida.  

 

Mitjançant aquest "cicle d'ozó-oxigen", la perillosa radiació ultravioleta es transforma 

contínuament en calor.  

 



A més del "cicle d'ozó-oxigen", altres reaccions naturals també afecten a la concentració 

d'ozó en l'estratosfera. Degut a que l'ozó i els àtoms d'oxigen lliures són altament 

inestables, aquests reaccionen fàcilment amb compostos de nitrogen, hidrogen, clor i 

brom, els quals es troben naturalment a l'atmosfera terrestre (emesos per fonts 

oceàniques i continentals). Per exemple, àtoms de clor lliures poden convertir l'ozó en 

molècules d'oxigen i aquesta pèrdua d'ozó compensa la producció d'ozó que prové de 

l'impacte de la radiació ultravioleta d'alta energia en les molècules d'oxigen. 

 

A més del balanç natural de l'ozó, els científics han descobert que els nivells d'ozó 

canvien periòdicament com a resultat d'altres cicles naturals com el canvi d'estacions, 

els vents i les variacions solars a llarg termini. A més, les erupcions volcàniques poden 

injectar a l'estratosfera substàncies que poden conduir a la destrucció de l'ozó. 

 

Si no intervenen altres causes, el resultat hauria de ser que la concentració d'ozó arribés  

a un règim estacionari dinàmic, en el qual el grau de formació fos igual que el de 

destrucció. Aquest mecanisme autorregulat s'ha mantingut inalterat durant milions 

d'anys, donant oxigen per a la vida terrestre i defensar-nos de l'agressió de la llum 

ultravioleta. 

 

Malauradament, aquest procés natural es trenca a causa dels CFCs i altres productes 

utilitzats en aerosols, frigorífics, aparells d'aire acondicionat, que tenen la particularitat 

d'atacar la capa d'ozó. Degut a que aquestes molècules són altament estables, els CFCs 

no reaccionen fàcilment amb altres compostos químics situats en la part baixa de 

l’atmosfera. Una de les poques forces que poden destruir les molècules de CFCs és la 

radiació ultravioleta. En l’atmosfera més baixa, els CFCs estan protegits de la radiació 

ultravioleta per la mateixa capa estratosfèrica d’ozó. Per aquesta raó, les molècules de 

CFC són capaces de traslladar-se intactes a l’estratosfera. A partir d’aquí es 

desenvolupen una sèrie de processos que provoquen la destrucció de l’ozó 

 

 

 

 

 

 



2.3.3. Desaparició de l'ozó. Conseqüències 

 

L'ozó existent en les altes capes de l'atmosfera evita que penetrin els raigs ultravioleta 

del Sol, a més d'altres raigs còsmics, formant un escut i evitant que les altes 

temperatures i altres efectes indirectes fagin impossible la vida a  la Terra. 

La disminució de l'ozó atmosfèric implica un augment de les radiacions UV-B. Els 

efectes més immediats d'aquest increment sobre les persones són el desenvolupament de 

diversos tipus de càncer de pell, incloent-hi melanomes i l'augment d'afeccions oculars. 

De tots els tipus de càncer, el de pell representa un 20 % del total; l’augment de 

cataractes oculars es calcula que: per cada u per cent de disminució de la capa d’ozó, hi 

haurà cent mil casos de ceguesa a tot el món. Altres riscs probables derivats d'una major 

irradiació, són la disminució de les defenses immunològiques davant les infeccions en 

persones i animals, i el possible dany sobre eslabons bàsics de la cadena alimentària, 

com el fitoplàncton (plantes unicel·lulars) i el krill marí (molt abundant en l'Antàrtida), 

o determinades plantes que es cultiven en diverses parts del món. Així mateix es poden 

produir alteracions i mutacions genètiques en els cicles dels cultius. Tots aquests efectes 

es produïran, probablement, abans en l'Antàrtida i en el hemisferi sud, on es perd més 

ozó desde fa anys durant les primaveres àrtiques. 

 

A mig i llarg termini, l'augment de la radiació ultravioleta pot afectar també al sistema 

climàtic terrestre. Les reaccions de descomposició química que es produeixen quan 

l'ozó intercepta els raigs ultravioleta provoquen l'escalfament de les zones on aquest gas 

abunda. Això dóna lloc a corrents d'aire que configuren unes pautes de circulació de 

vents, com és el cas dels remolins. Si l'ozó disminueix, l'escalfament de l'aire amassat 

per un remolí polar per la llum del sol, es fa més lent, i per tant el remolí triga més en 

descomposar-se. 

 

2.3.4. El forat de la capa d'ozó 

 

El fenomen de destrucció de la capa d’ozó es començà a observar al voltant de l’any 

1985. Sobre l'Antàrtida (i recentment sobre l'Àrtic), l'ozó estratosfèric s'ha anat destruint 

durant els últims 15 anys, en determinades èpoques de l'any. La major pèrdua d’ozó, 

d’aproximadament un 60 a 70%, tingué lloc a l’Antàrtida durant la primavera 

(setembre-octubre) entre els anys 1996-2001 i arribà a la superfície màxima de 27 



milions de Km2. Un fenomen similar s’observà a l’Àrtic al començament dels anys 90, 

on la reducció d’ozó durant la primavera àrtica (febrer-març) arribà als valors d’entre 30 

i  40%. 

 

Això es creu que és degut majoritàriament a l'emissió de productes químics produïts per 

l'home, que contenen clor, com els CFCs, però també compostos que contenen brom, 

altres compostos halogenats i també òxid de nitrogen (NOx). 

 

2.3.5 Mesura de l'ozó 

 

Les mesures de la concentració d'ozó en l'atmosfera es realitzen amb globus sonda, amb 

coets o amb satèl·lits que analitzen la radiació per mètodes espectroscòpics. Els 

científics col·loquen instruments en diferents llocs al voltant del món per mesurar la 

quantitat de radiació ultravioleta que travessa l’atmosfera en cada lloc. A partir 

d’aquestes dades, es calcula la concentració d’ozó en l’atmosfera d’aquell lloc.  

 

Aquestes concentracions es mesuren en unitats Dobson on: 

 

1 UD = 2,7 x 1018 (molècules d'ozó/cm3) 

 

Entre els tròpics la concentració normal és de 250 a 260 UD, en latituts majors les 

concentracions superen les 400 UD; en el pol sud en setembre i octubre (primavera 

antàrtica) són de 125 a 150 UD. 

 

Noti’s però, que aquesta no és una manera vàlida per obtenir una visió global de la 

concentració d’ozó. La quantitat total i la distribució vertical de les molècules d’ozó en 

l’estratosfera varien bastant a nivell global. Les molècules d’ozó són transportades en 

l’estratosfera i els científics, que observen les fluctuacions de l’ozó, no poden assegurar 

si un canvi local en els nivells d’ozó representa una alteració en els nivells globals de 

l’ozó, o és només una fluctuació en un lloc en particular.  

 

L’ús dels satèl·lits ha donat l’oportunitat a la comunitat científica de superar aquesta 

dificultat ja que des de l’espai s’obté una visió del que succeeix cada dia en tot el 

planeta. 



2.3.6 Total Ozone Mapping Spectrometer 

 

El TOMS és un instrument utilitzat per satèl·lits a fi d'obtenir un mapa global dels 

nivells d’ozó. Les mesures es prenen diàriament excepte durant l’hivern antàrtic (maig-

juliol), on no és possible obtenir dades a prop del pol, ja que està totalment fosc. 

 

És important adonar-se que l’atmosfera es comporta de manera diferent un any darrere 

l’altre. Fins i tot els efectes dels mateixos processos que tenen lloc en la destrucció de 

l’ozó cada any es veuen alterats per la meteorologia de l’atmosfera sobre l’Antàrtida. 

Això es coneix amb el nom de “variabilitat” de l’atmosfera. Aquesta variabilitat porta  

canvis en la quantitat d’ozó destruït i en les dades de l’inici i el final de la destrucció. 

 

2.3.7 Teories sobre la pèrdua d’ozó  

 

Com ja s’ha comentat anteriorment la teoria més difosa i d’acceptació més generalitzada 

és la que assenyala als CFCs com els causants de la reducció de la capa d’ozó. Però no 

és l’única. Degut a que les mesures d’ozó són des del punt de vista planetari 

relativament recents, no sabem si estem davant un procés cíclic natural o bé un procés 

destructor generat per l’activitat industrial. Això però, no canvia el resultat que és 

l’evident aparició de forats reals en parts d’aquesta capa, que s’estenen sobre les regions 

Antàrtica i Àrtica, durant els seus respectius estius. 

 

Tot i que d’acord amb uns estudis de Dobson, s’observà que la disminució cíclica de 

l’ozó sobre el pol sur era causada per factors que inclouen les erupcions volcàniques, els 

cicles de taques solars i el rigurós clima de l’Antàrtida, després de molts anys 

d’investigacions i anàlisis, es creu que el principal causant de la pèrdua d’ozó, són un 

grup de productes químics sintètics coneguts com a clorofluorocarbons. 

 

 

2.3.8 Característiques de la meteorologia polar 

 

La distribució de l’ozó en l’atmosfera és variable, depèn de l’altitut, de l’època de l’any, 

de la temperatura, i acompanya també el cicle solar. 

 



Una variable molt important en aquesta distribució és el moment de l’obertura del 

vòrtex polar. El vòrtex és un enorme remolí que es forma en l’atmosfera sobre el pol 

sud, que produeix corrents d’aire circulars i huracanats que encerclen masses de gasos. 

Aquests gasos són en general nocius per a l’ozó i són conduïts fins a l’estratosfera. Això 

impedeix l’intercanvi d’aquests gasos amb l’exterior, a causa de la formació d’una paret 

de corrents d’aire.  

 

Aquest procés evita l’ingrés dels corrents càlids de l’Equador carregats d’ozó. Aquest 

fenomen, que controla en gran mesura la quantitat d’ozó en l’atmosfera polar, només es 

presenta al pol sud. El pol nord té un relleu que impedeix la formació de remolins i la 

presència de cadenes muntanyoses de l’Amèrica del Nord, Europa i Àsia frenen 

l’arribada dels vents.  

 

Dins el vòrtex polar s’anul·len les reaccions fotoquímiques, però no les químiques. 

Durant les nits antàrtiques, l’aire dins el vòrtex polar pot arribar a ser molt fred; de 

l’ordre de –80ºC. Aquestes baixes temperatures preparen l’escenari per a la destrucció 

de l’ozó, ja que les reaccions químiques que condueixen a la destrucció de l’ozó són 

catalitzades per núvols de gel. Aquests núvols anomenats núvols estratosfèrics polars 

(NEPs), estan constituïts per gasos atmosfèrics condensats en forma de cristalls de gel i 

àcid nítric sòlid. Aquests NEPs són essencials perquè tingui lloc la destrucció de l’ozó. 

 

Amb l’arribada de la llum a la primavera (hemisferi sud) o a la tardor (hemisferi nord), 

es desencadenen les reaccions destructores de l’ozó. 

 

La figura mostra esquemàticament el cicle de vida dels NEPs; com són transportats a la 

capa superior de l’estratosfera, com la llum del Sol els descomposa i com els productes 

de la descomposició descendeixen cap al vòrtex polar.   

 



 
Figura 3.- Cicle de vida dels CFCs 

 

 

2.4. ELS CFCs i l’OZÓ 

 

2.4.1 Efectes dels CFCs sobre l’ozó 

 

L’alarma sonà el 1974 quan Molina i Rowland, dos investigadors de la Universitat de 

Califòrnia, informaren de l’impacte destructiu dels CFCs en presència de la radiació 

ultravioleta. Inicialment, la radiació ultravioleta desprèn un àtom de clor de la molècula 

de CFC. L’àtom de clor reacciona llavors amb una molècula d’ozó, separant-la en una 

reacció que, aparentment, no s’acompanaya de la resíntesi de la molècula. Un sol àtom 

de clor pot reaccionar i destruir cent mil molècules d’ozó. 

 

En l’estratosfera polar, quasi tot el clor es troba en forma de gasos inactius tals com 

l’àcid clorhídric (HCl) i el nitrat de clor (ClONO2), els quals no reaccionen amb l’ozó o 

entre ells mateixos. Tanmateix, aquests gasos poden reaccionar químicament en les 

superfície de les partícules que constitueixen els núvols estratosfèrics polars (NEPs), 

transformant el clor en formes molt reactives que destrueixen l’ozó ràpidament. Les 

reaccions més importants de transformació d’aquests gasos inactius en compostos molt 

reactius són les següents: 

 

 



HCl + ClONO2                  HNO3 + Cl2 

       ClONO2 + H2                  HNO3 + HOCl 

   HCl + HOCl              H2O + Cl2 

               N2O5 + HCl              HNO3 + ClONO 

 N2O5 + H2O              2 HNO3 

 

Noti’s que aquestes reaccions també poden donar-se en gasos inactius substituint el clor 

per brom. És important apreciar que aquestes reaccions, que són molt ràpides, només 

poden produir-se en la superfície dels núvols estratosfèrics polars. L’àcid nítric format 

en aquestes reaccions resta als NEPs, reduint així les concentracions dels òxids de 

nitrogen. Aquesta reacció de reducció, anomenada denoxificació, és molt important ja 

que inhibeix la formació de nitrats de clor, segons la reacció següent: 

 

ClO + NO2 + M               ClONO2 + M 

 

Fins ara però, i amb totes les reaccions anteriors només s’ha format clor i, com ja s’ha 

mencionat anteriorment, per destruir l’ozó es necessita clor atòmic; aquest s’obté 

fàcilment per fotodissociació amb la llum solar: 

 

      Cl2 + hν             Cl· + Cl· 

 

Aquesta és doncs la clau en la destrucció de l’ozó. Durant l’hivern polar, les baixes 

temperatures del vòrtex provoquen la formació dels NEPs. Reaccions heterogènies 

converteixen les reserves de substàncies destructores d’ozó, com clor i brom, en les 

seves formes moleculars. Quan la llum retorna a la regió polar en la primavera de 

l’hemisferi sud (la tardor en l’hemisferi nord), les espècies moleculars es converteixen 

ràpidament en atòmiques i comença la destrucció de l’ozó. 

 

La mesura de les espècies químiques sobre el pol mostra els alts nivells de formes 

actives de clor. Encara que hi hagi molts més àtoms d’ozó que de formes actives de clor, 

com és possible destruir tan gran quantitat d’ozó? 

La resposta a aquesta pregunta, es troba en el fenomen conegut com a cicle catalític. En 

un cicle catalític, una molècula canvia significativament, permetent un cicle de 

reaccions, sense ser alterada pel mateix cicle. 



Els cicles catalítics del clor i del brom són respectivament els següents: 

 

Cicle I                                ClO + ClO + M            Cl2O2 + M 

     Cl2O2 + hν             Cl + ClO2 

         ClO2 + M               Cl + O2 + M 

         2 x (Cl + O3)               2 x (ClO + O2) 

 

     2 O3             3 O2 

 

 

Cicle II                                    ClO + BrO               Br + Cl + O2 

          Cl + O3             ClO + O2 

          Br + O3              BrO + O2 

 

     2 O3             3 O2 

 

El dímer (Cl2O2) del radical monòxid de clor involucrat en el cicle I és tèrmicament 

inestable. És per això, que les baixes temperatures en el vòrtex polar durant l’hivern són 

importants. Es creu que aquest cicle és el responsable de la pèrdua del 70 % de l’ozó 

destruït a l’Antàrtida. El cicle II en canvi, és més freqüent en l’Àrtic. 

 

2.4.2 Concentracions dels CFCs a l’atmosfera 

 

Habitualment les concentracions dels gasos a l’atmosfera es mesuren en parts per milió 

(ppm), parts per bilió (ppb) o parts per trilió (ppt). 

 

En la gràfica següent es mostra una evolució de les concentracions mesurades en 

l’atmosfera de quatre substàncies destructores de la capa d’ozó. 

 

 

 

 



 
Figura 4.- Concentracions de CFC-11, CFC-12, CFC-113 i Tetraclorur de carboni. 

Font: NOAA. National Oceanic And Atmosferic 
 
 
 
 
I en les dues gràfiques que segueixen es pot veure una evolució de les concentracions 

dels CFCs 11 i 113 des de l’any 1960 fins a l’any 2000. Aquestes dades han estat 

reconstruides a partir de la combinació de les mesures directes de concentració a 

l’atmosfera i d’un model de simulació. Els valors més recents de les concentracions per 

a cada gas s’han determinat directament en mesures troposfèriques per un grup de 

científics de  ALE/GAGE/AGAGE. (Prinn et al. 2000) (Atmospheric Lifetime 

Experiment / Global Atmospheric Gases Experiment / Advanced GAGE).  Amb vermell 

es mostren les concentracions de CFC en l’hemisferi nord, mentre que en blau es 

mostren les de l’hemisferi sud. El punt de color cian representa el valor promig de tots 

els anys representats. 

 
 



 
 

Figura 5.- Concentracions CFC-113 a l’atmosfera 
 

 

Figura 6.- Concentracions CFC-11 a l’atmosfera 
 
 

En les gràfiques anteriors es pot observar com la quantitat de substàncies destructores 

de l’ozó va disminuint poc a poc respecte del màxim produït entre els anys 1994 i 1997. 

 

Així mateix, el clor total present en l’atmosfera està disminuïnt, en canvi el brom, 

procedent dels halons industrials, està encara augmentant lleugerament. El clor 



troposfèric total procedent dels clorofluorocarbons es reduí en un 5 % l’any 2000 

respecte del pic dels anys 1994-1997. El brom troposfèric total procedent d’halons 

continua incrementant amb un 3 % per any. 

 

En l’any 2000, les quantitats en l’atmosfera dels CFC-11 i CFC-113 continuaren 

disminuïnt, mentre que la proporció d’increment del CFC-12 es va alentir. 

 

Finalment, en la taula següent es mostren les dades de concentracions troposfèriques de 

diferents substàncies degradants de la capa d’ozó, com a valors promig, entre els anys 

1998 i 2000, de mostres obtingudes en diferents punts de l’hemisferi sud i nord. 

 
               Taula 1.- Concentracions troposfèriques de diferents substàncies degradants de l’ozó 

GAS CONCENTRACIÓ 
TROPOSFÈRICA 

Concentració en parts per milió (ppm) 

Diòxid de carboni (CO2) 370 

Concentració en parts per bilió (ppb) 

Metà (CH4) 1729 

Òxid nitrós (N2O) 315 

Ozó troposfèric (O3) 34 

Concentració en parts per trilió (ppt) 

CFC-11 (CCl3F) 259 

CFC-12 (CCl2F2) 539 

CFC-113 (C2Cl3F3) 82 

Tetraclorur de carboni (CCl4) 95 

Metil cloroform (CH3CCl3) 46 

HCFC-22 (CHClF2) 146 

HFC-23 (CHF3) 14 

Perfluoroetà (C2F6) 3 

Hexafluorur de sofre (SF6) 4,7 

Trifluorometil pentafluorur de sofre (SF5CF3) 0,12 

 
       Font: ALE/GAGE/AGAGE,  IPCC i CMDL (Atmospheric Lifetime Experiment / Global    

          Atmospheric Gases Experiment / Advanced GAGE, Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Climate Monitoring and Diagnostics Laboratory) 



2.5. POLÍTIQUES D’ÚS DELS CFCs 

 

Les primeres mesures per protegir la capa d’ozó començaren el 1985 amb el Conveni de 

Viena. A causa de disputes que sorgiren entre Estats Units, Canadà i els països 

escandinaus per una banda i alguns països de l’antiga Comunitat Econòmica Europea 

per altra, no s’arribaren a establir mesures de regulació a escala mundial de producció i 

ús de substàncies capaces de perjudicar la capa d’ozó. Tot i així però, s’arribà a l’acord 

que els CFCs representaven una amenaça per a la capa d’ozó i que se n’havia d’evitar el 

seu ús. Aquest Conveni, ratificat per 185 països, fou el fonament del consens a escala 

mundial a què s’arribà amb la negociació del protocol posterior. 

 

La necessitat d’un protocol surgí immediatament quan el juny de l’any 1985 es publlicà 

la primera demostració de l’existència del forat de la capa d’ozó de l’Antàrtida. Les 

negociacions mundials sobre un protocol s’iniciaren ràpidament i donaren lloc a 

l’aprobació el setembre de 1987 del Protocol de Montreal de substàncies que degraden 

la capa d’ozó (SDO). Aquest protocol fou el resultat d’anys de negociacions entre el 

United Nations Environment Programme (UNEP) i els països de major producció de 

CFCs. Aquest protocol constitueix el fonament jurídic dels esforços mundials per 

salvaguardar la capa d’ozó mitjançant controls sobre la producció, el consum i l’ús de 

SDO en general.    

 

Fins ara 187 països han ratificat el Protocol de Montreal, convertint-se en Parts 

legalment vinculades pels seus requisits. Un terç d’aquests països són desenvolupats i 

dos terços són països en vies de desenvolupament. En el Protocol de Montreal original 

es definiren les mesures que havien d’adoptar les Parts per limitar la producció i el 

consum de vuit substàncies que degraden la capa d’ozó, conegudes en el llenguatge del 

Protocol com “substàncies controlades”.  

 

En reunions celebrades en Londres (1990), Copenhague (1992), Montreal (1997) i 

Beijing (1999), s’escurçaren les dates límit, els controls es reforçaren i s’ampliaren per 

abarcar altres productes químics. Arràn de la primera esmena a Londres (1990), es creà 

el Fons Multilateral (FM) per tal que els països desenvolupats ajudessin als 

subdesenvolupats, que van ratificar el Protocol de Montreal, a l'eliminació de 

substàncies que degraden la capa d'ozó. Aquesta esmena fou ratificada per 164 Parts. La 



segona esmena a Copenhage (1992), va ser ratificada per 142 Parts. La tercera esmena 

de Montreal (1997), ratificada per 86 Parts, establí sistemes de concessió de llicències 

així com prohibicions comercials per a la importació i exportació de SDO als països que 

no formen Part del Protocol. Finalment la quarta esmena de Beijing (1999) va ser 

ratificada per 41 Parts. 

 

En lloc d’una mera reducció de la producció i el consum de cinc CFCs i tres halons, el 

Protocol exigeix ara que els països desenvolupats eliminin quinze CFCs, tres halons, 

trenta-quatre hidrobromofluorocarbons (HBFCs), el tetraclorur de carboni i el 

metilcloroform.  Per altra banda, s'ha aprobat un programa de reducció a llarg termini 

per quaranta hidroclorofluorocarbons (HCFCs), que culminarà amb la seva completa 

eliminació. La llista de substàncies controlades s’ha ampliat per a incloure el bromur de 

metil i el bromoclorometà.  

Les substàncies objecte de control, així com les parts en què es divideix el Protocol i les 

seves esmenes queden reflexades en la taula següent. 

 
Taula 2.- Substàncies controlades pel Protocol de Montreal 

ANNEX GRUP SUBSTÀNCIA ESMENA 

Grup I CFCs 
Annex  A 

Grup II Halons 

Protocol Montreal 

(1987) 

Grup I Altres CFCs 
halogenats 

Grup II Tetraclorur de 
caboni 

Annex  B 

Grup III Metil Cloroform 

 

Londres (1990) 

Grup I HCFCs 

Grup II HBFCs Annex  C 

Grup III Bromoclorometà 

Londres (1990), 

Copenhague (1992), 

Beijing (1999) 

Annex  E Grup I Bromur de metil Copenhague (1992) 

 
Font: Secretaria de l’ozó de l’UNEP 
 

Així mateix, el Consell de Ministres de la Unió Europea ha adoptat una posició comuna 

respecte el Consell de Regulació, per posar límits a la producció de HCFCs (el Protocol 

de Montreal només posa límits al consum de HCFCs), imposant controls de consum i ús 

de HCFCs, i producció i consum de bromur de metil. La venda i l'ús de CFCs, halons, 



tretraclorur de carboni, metilcloroform i HBFCs seran també prohibits i s’imposaran 

controls d’importació i exportació de SDOs. 

 

El repte que afronten ara els països desenvolupats, així com la Unió Europea és ajudar 

als països en vies de desenvolupament a assolir aquests compromisos. De fet, gran 

quantitat de països en vies de desenvolupament han presentat un increment en el 

consum de SDOs malgrat l’existència de programes de reducció de dites substàncies. 

En la taula següent es mostren els compromisos de reducció de les SDOs en països 

desenvolupats i en vies de desenvolupament. 

 
Taula 3.- Compromisos de reducció de SDOs 

Substància Aplicació 
Percentatge de 

reducció en països 
desenvolupats 

Percentatge de 
reducció en països 
en vies de desenvol.

CFCs                
(CFC-11, CFC-12, CFC-
113, CFC-114, CFC-115) 

Producció i 

consum 
100% - 1996 

0% - 1999 
50% - 2005 
85% - 2007 
100% - 2010 

Halons 
(halo 1211, halo 1301, halo 

2402) 

Producció i 

consum 
100% - 1994 

0% - 2002 
50% - 2005 
100% - 2010 

CFCs completament 
halogenats            

(CFC-13, CFC-111, CFC-
112, CFC-211, CFC-212, 

CFC-213, CFC-214, 
CFC-215, CFC-216, CFC-

217) 

Producció i 

consum 
100% - 1996 

20% - 2003 
85% - 2007 
100% - 2010 

Tetraclorur de carboni 
Producció i 

consum 
100% - 1996 85% - 2005 

100% - 2010 

Metilcloroform 
Producció i 

consum 
100% - 1996 

0% - 2003 
30% - 2005 
70% - 2010 
100% - 2015 

Consum 

0% - 1996 
35% - 2004 
65% - 2010 
90% - 2015 

99,5% - 2020 
100% - 2030 

0% - 2016 
100% - 2040 HCFCs 

Producció 0% - 2004 0% - 2016 

HBFCs 
Producció i 

consum 
100% - 1996 100% - 1996 



Bromoclorometà 
Producció i 

consum 
100% - 2002 100% - 2002 

Bromur de metil 
Producció i 

consum 

0% - 1995 
25% - 1999 
50% - 2001 
70% - 2003 
100% - 2005 

0% - 2002 
20% - 2005 
100% - 2015 

 
Font: Secretaria de l’ozó de l’UNEP 
 

Gràcies a les mesures preses en el Protocol de Montreal les emisions de substàncies 

destructores de l’ozó han disminuït considerablement. Donat el retard d’uns deu a vint 

anys entre l’alliberament d’aquestes substàncies a l’atmosfera i la formació dels 

compostos perjudicials de clor en l’estratosfera, els nivells de clor atòmic encara 

segueixen augmentant en aquesta zona de l’atmosfera, tot i que si tot segueix com fins 

ara, es preveu que per al 2040 ó 2050 s’hauran recuperat els nivells d’ozó originals en 

l’atmosfera.  

 

Les mesures polítiques preses a escala internacional per protegir la capa d’ozó, han 

donat com a resultat una reducció del 80-90% de la producció màxima anual en tot el 

món de substàncies destructores de la capa d’ozó. També s’ha registrat un ràpid descens 

de les emisions anuals. No obstant, els processos de recuperació de l’atmosfera són tant 

prolongats que encara no s’ha notat un efecte de les mesures internacionals en les 

concentracions d’ozó en l’estratosfera ni en la quantitat de radiació ultravioleta que 

arriba a la superfície. La recuperació de la capa d’ozó, procés que durarà dècades, 

podria accelerar-se eliminant amb més rapidesa els HCFCs i el bromur de metil, 

destruint mitjançant sistemes segurs els CFCs i halons emmagatzemats i impedint el 

contraban de substàncies destructores de l’ozó. 

 

2.6. ALTERNATIVES ALS CFCs 

Els productes químics alternatius als CFCs són els hidroclorofluorocarbons (HCFCs), 

els hidrofluorocarbons (HFCs) i els perfluorocompostos (PFCs). Els dos primers 

contenen hidrogen, el que implica que reaccionin amb la troposfera abans d’arribar a 

l’estratosfera on es troba la capa d’ozó. Només una petita part d’aquestes substàncies 

arribarà a l’estratosfera i, conseqüentment, la capa d’ozó estarà molt més protegida.  



Els HCFCs contenen clor, però en menors quanitats que els CFCs i romanen menys 

temps en l’atmosfera. Si els CFCs tenen un temps de vida mig de 100 anys els HCFCs 

tenen un temps de vida mig de 5 anys. Els HFCs i els PFCs en canvi no tenen àtoms de 

clor pel que són inofensius per a l’ozó. 

 

Una variable molt utilitzada per mesurar el grau amb què una substància destrueix l’ozó 

és el potencial de degradació d’ozó (PDO). El PDO es defineix com el canvi integrat en 

la quantitat d’ozó total per unitat de massa emesa d’un compost determinat, respecte el 

canvi integrat en la quantitat total d’ozó per unitat de massa emesa de CFC-11. 

 

En la taula següent es mostra una relació dels PDOs , així com els temps de vida mitjos 

en anys a l’atmosfera de diferents substàncies. 

 
                  Taula 4.- PDOs i temps de vida mitjos de SDOs 

Substància PDO Temps de vida mig 

CFC-11 1,0 60 

CFC-12 1,0 130 

CFC-13 1,0 400 

CFC-113 0,8 90 

CFC-114 1,0 130 

CFC-115 0,6 400 

Halo 1301 10,0 * 

Halo 1211 3,0 * 

Halo  2402 6,0 * 

Tetraclorur carboni 1,10 * 

Metilcloroform 0,10 * 

HCFC-21 0,04 * 

HCFC-22 0,055 15 

HCFC-121 0,01-0,04 * 

HCFC-123 0,02 2 

HCFC-124 0,02-0,04 7 

HCFC-141b 0,11 8 

HCFC-225ca 0,025 * 

Bromur de metil 0,6 * 

Bromoclorometà 0,12 * 



HCFCs <0,0005 15 

PFCs 0 3000 
              * No es tenen dades. 
                  Font: Secretaria de l’ozó de l’UNEP 
 

Com s’observa en les dades anteriors, els HCFCs són una bona alternativa química d’ús 

als CFCs ja que tenen menors PDOs i per tant són menys danyosos. Així mateix els 

HFCs tenen un PDOs molt inferiors als CFCs i fins ara no s’han regulat pel Protocol de 

Montreal. El mateix passa amb els PFCs que tenen un PDO pràcticament nul. 

 

Tot i així, tant els HCFCs i els HFCs absorbeixen part de la radiació que la terra emet a 

l’atmosfera, contribuint així a l’escalfament global del planeta. D’altra banda però, com 

que romanen menys temps a l’atmosfera que els CFCs la radiació absorbida és menor. 

Així mateix, els PFCs i els HFCs són inflamables, tòxics i difícils de manipular. 

 

Així doncs, tot i que els HCFCs, els HFCs i els PFCs constitueixen unes alternatives 

d’ús al CFCs, el seu ús no és gratuït i, és per això, que s’ha d’enfocar el problema d’una 

altra manera. L’èxit està en el desenvolupament de noves tecnologies i processos en què 

no sigui necessari utilitzar aquests ni altres compostos nocius. És per això que tots els 

esforços s’han de centrar en aquesta tasca. 

 

Les alternatives d’ús dels CFCs són les següents: 

 
Taula 5.- Alternatives d'ús als CFCs 

Sector 
d’aplicació 

Substància 
utilitzada 

Nom comercial 
substància 
utilitzada 

Alternatives Nom comercial 
alternatives 

CFC-11 R11 HCFC-134a 
HCFC-123 

R134a 
R123 

CFC-12 R12 HFCs 
Hidrocarbonats 
 
HCFC-22 

R134a 
R600a, R290a, 
R401a, R401b 
R22 
 

CFC-113  HCFC-141b  

Refrigeració 

CFC-114  Mescla de: 
HCFCs 
HCFC-123 
HCFC-152a 
Hidrocarbonats 
HCFCs 

 
 
R123 



CFC-115 R502 Mescla de: 
HCFCs 
HCFC-123 
HCFC-152a 
Hidrocarbonats 

  

HCFC-22 R22 HCFCs 
Hidrocarbonats 

R407C, R507, 
R290 

CFC-11 R11 HCFC-141b  

CFC-12 R12 HCFC-22  

CFC-113  Clorur de metilè  
Agent expansiu 

d’escumes 
CFC-114 
CFC-115 

 
R502 

CO2 
Hidrocarbonats 

 

Extinció 

d’incendis 

Halons  Pols seca 
Clorur de metilè 
CO2 
Hidrocarbonats 

 

CFC-12 R12 Medis aquosos  

CFC-113  Medis 
semiaquosos 

 

Tetraclorur de 
carboni 

 Solvents clorats  
Solvents 

1,1,1- tricloroetà Metilcloroform Solvents orgànics  

Esterilització Bromur de metil  Òxid d’etilè + 
CO2 

 

Aerosols CFC-11 R11 HCFC-134a R134a 

 CFC-12 R12 Hidrocarbonats 
CO2 

 

 

 

En l’actualitat, en tots els països industrialitzats està àmpliament estesa la producció de 

productes alternatius inocus a l’ozó. Ara els sumbinistradors i els comerciants són 

plenament conscients de la distinció entre els CFCs i aquests productes. Molts d'ells 

tenen etiquetes en què s’indica que no malmeten l’ozó. 

 

En el sector de la refrigeració s’utilitzen com alternatives el HFC134a, mescles d’HFC, 

hidrocarburs o fins i tot amoníac. En unitats d’acondicionament d’aire, equips de 

refredament i condicionadors d’aire mòbils s’utilitzen HCFCs, HFCs i mescles d’HFCs, 

hidrocarburs i diòxid de carboni. 

En el sector d’escumes s’utilitza diòxid de carboni, hidrocarburs i els HFC-152a i HFC-

134a. En alguns mercats els HCFCs s’utilitzen per espumes rígides d’aïllament tèrmic. 

 



Entre les alternatives en l’ús d’aerosols destaquen els hidrocarburs tals com propà, butà, 

i l’isobutà, els HCFCs, el dimetil èter i els perfluoroèters. Altres productes inocus per 

l'ozó, que no contenen CFCs, són els nebulitzadors de bombes manuals i els inhaladors 

de pols seca. 

 

En el sector d’esterilitzants figuren com alternatives l’òxid d’etilè, mescles d’òxid 

d’etilè i diòxid de carboni, i mescles d’esterilització i formaldehid. En alguns 

esterilitzants s’utilitzen HCFCs. 

 

Pel que fa als solvents, destacar la substitució del tetraclorur de carboni per solvents 

orgànics tals com alcohols, cetones i èters i dissolvents clorats tal com el percloroetilè. 

D’altra banda, també s’estan introduint tecnologies sense processos de neteja, neteja 

aquosa i semiaquosa, hidrocarburs, dissolvents clorats que no malmeten la capa d’ozó, 

HCFCs, perfluorocarburs i processos de neteja sense dissolvents. 

 

L’opció de sistemes de lluita contra incendis depèn de les circumstàncies. Els halons es 

consideren necessaris només en uns pocs casos crítics tals com els sistemes de lluita 

contra incendis en sales de control, aeronaus i d’altres. L’equip de lluita contra incendis 

alternatiu conté diòxid de carboni o pols seca. A part de les alternatives gasoses per als 

halons, es desenvolupen nous sistemes tals com les tecnologies de nebulització d’aigua i 

aerosols generats mitjançant combustió. Actualment es pot disposar d’halons en grans 

quantitats en equips ubicats en cercles no crítics. Aquests halons es poden acumular per 

ser utilitzats en zones crítiques. La producció i el consum dels halons es pot arribar a 

eliminar mitjançant l’ús d’aquest tipus de bancs d’halons. 

 

I finalment per la fumigació de terres i com alternatives al bromur de metil, figuren 

processos tals com la solarització, el vapor, el control biològic, la rotació de cultius i el 

cultiu sense terra. Així també existeixen nous productes químics tals com la cloropicrina 

i el Dazomet. 

 

 

 

 

 



2.7. PREDICCIÓ DELS NIVELLS D’OZÓ. 

 

L’ozó estratosfèric està disminuint a tot el món – degut en part a activitats humanes. Els 

científics saben ja que les grans pèrdues polars d’ozó són el resultat directe dels efectes 

de substàncies químiques produïdes per l’home. Tot i així, la comunitat científica encara 

no sap quant de la disminució de l’ozó en les latituds mitjanes és el resultat d’activitats 

humanes, i quant és degut a les fluctuacions dels cicles naturals. 

 

Medicions i investigacions estan sent utilitzades per a millorar els models de predicció 

dels nivells d’ozó. De fet, certes prediccions preliminars dels models, ja han estat 

utilitzades en el disseny de polítiques guiades cap a la recerca de solucions al problema 

de disminució de l’ozó. Com a resultat de les mesures preses en el Protocol de 

Montreal, les concentracions de la majoria de CFCs estan disminuint lentament a tot el 

món. 

 

Encara però, hi ha molt a aprendre en relació als processos que afecten l’ozó. Per 

produir models precisos, els científics han d’estudiar simultàniament tots els factors que 

afecten la producció i la destrucció de l’ozó. A més, han d’estudiar aquests factors 

contínuament des de l’espai, durant molts anys i a nivell global. 

 

De tota manera, s’espera que la capa d’ozó es recuperi plenament quan el nivell de clor 

efectiu en l’estratosfera caigui per sota el nivell de 1980 de 2 ppb. Noti’s que el terme 

“clor estratosfèric efectiu” recull els efectes dels compostos de clor i brom usant els 

potencials de degradació de l’ozó per a cada substància. El clor estratosfèric efectiu 

arribà al seu nivell màxim abans de l’any 2000. La disminució respecte el període 2000-

2002 és tan sols del 10% i, conseqüentment, l’efecte de degradació continuarà per sobre 

el nivell de 1993 almenys durant 20 anys més. 

 

Tanmateix, amb la producció estimada de SDOs en el futur, i assumint el compromís 

total de les últimes esmenes al Protocol de Montreal, la capa d’ozó hauria de començar 

a recuperar-se.  

 

En les properes dues dècades, la capa d’ozó estarà en l’estat més vulnerable. La 

disminució de la temperatura de l’estratosfera com a resultat de la degradació de l’ozó i 



l’emisió de gasos causants de l’efecte hivernacle podria retardar la regeneració de la 

capa d’ozó, especialment en les regions polars. 

 

La recuperació de la capa d’ozó portaria un escenari mundial de “Producció Zero”. Amb 

un cessament en la producció de SDOs, tot i que certes emissions encara podrien 

continuar, el nivell de clor estratosfèric efectiu cauria ràpidament. En aquest context, es 

preveu que la recuperació total de la capa d’ozó tingui lloc l’any 2043. 

 

El context més favorable representa una tendència en què no es produeixi cap tipus 

d’emissió de clor estratosfèric efectiu de cap tipus de SDOs. Això representaria el límit 

més baix de clor estratosfèric efectiu, produït per processos naturals. Aquest  context 

més favorable conduiria a la recuperació més ràpida possible de la capa d’ozó a l’any 

2033. 

 

I finalment en un context de “Màxima Producció Permesa” es posposaria la recuperació 

de la capa d’ozó i l’assoliment dels compromisos marcats. El Protocol de Montreal 

permetria una producció limitada de SDOs en països desenvolupats, seguida d’una 

reducció progressiva per tal de satisfer les necessitats bàsiques dels països en vies de 

desenvolupament. En aquestes condicions, el recobriment de la capa d’ozó es retardaria 

fins el 2052. 

 

És clar que hi ha molts altres contextes possibles depenent del rang de producció i ús de 

vàries substàncies que s’estan reduint progressivament en els països desenvolupats i en 

desenvolupament. Això vol dir que per una data específica, dins un interval determinat, 

s’ha de triar entre les diferents opcions polítiques existents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. MATERIAL 
 

 

 

 

 

 



3.1 REACTIUS 

 

• Freó R113 

• Aigua bidestil·lada 

• Metanol 99.5% 

• NH4Cl  99.5-100.5% 

• HNO3 52.5% 

• Acetona 99.8% 

• Solució rentadora (H2SO4 / H2O / H2O2)  

• Etanol 

• Argó 99.999% 

• Oxigen 99.995% 

• Nitrogen 99.999% 

• Heli 99.9995% 

• Hidrogen 99.999% 

• Platí 

• Coure 99,999% 

• Plata 99,99% 

• Níquel 99,99% 

• Plom 99,99% 

• Aleació Ni / Cu (55% Cu / 45% Ni) 

• Aleació Ni /Cr (80% Ni / 20% Cr) 

 

El producte contaminant a degradar és el freó CFC 113, que ha estat subministrat 

per Carburos Metálicos S.A. 

L'aigua bidestil·lada ha estat purificada per filtres Millipore Milli-Q i la seva  

conductivitat ha estat sempre menor a 6 x 10-8 Ω-1 cm-1. Aquesta aigua s'ha utilitzat 

en la preparació de les dissolucions així com per rentar el material de vidre. 

El metanol, subministrat per la casa Panreac Química S.A., s'ha utilitzat com a 

dissolvent. 

L'NH4Cl, subministrat per Panreac Química S.A., s'ha usat com a electrolit de fons. 

L'HNO3 i l'acetona s'han fet servir per netejar els càtodes de treball. L'acetona s'ha 

utilitzat abans de fer servir el càtode per primera vegada per tal d'eliminar les 



substàncies olioses que contenen els metalls nous. L'HNO3 s'ha usat per netejar el 

càtode abans de realitzar cada experiència.   

La solució rentadora, preparada al laboratori, s'ha utilitzat per netejar el material de 

vidre, en canviar de càtode, en les experiències. 

L'etanol, subministrat per Panreac Química S.A, s'ha utilitzat en el bany 

termostatitzat (que es troba a 4ºC) per evitar la congelació de l'aigua. 

L'argó, subministrat per Carburos Metálicos S.A., s'ha utilitzat per desairejar les 

dissolucions. 

L'oxigen, subministrat per Carburos Metálicos S.A., s'ha utilitzat en les 

voltamperimetries per crear una atmosfera saturada d'oxigen. 

El nitrogen, subministrat per Carburos Metálicos S.A., s'ha usat com a gas portador 

en la columna empaquetada del cromatògraf. 

L'heli, subministrat per Carburos Metálicos S.A., s'ha usat com a gas portador en la 

columna capil·lar del cromatògraf. 

L'hidrogen, subministrat per Carburos Metálicos S.A., s'ha utilitzat per preparar els 

patrons gasosos. 

El platí, subministrat per Goodfellow, s'ha utilitzat com a ànode. 

La resta de metalls: coure, plata, níquel, plom i les aleacions de Cu / Ni i Ni / Cr ha 

estat subministrats per Goodfellow, i s'han usat com a càtodes. 

 

 

3.2 MATERIAL DE VIDRE 

 

Voltamperimetria: 

 

• Cel·la electrolítica de 100 mL amb camisa exterior. 

• Desairejador. 

• Tub fritat per a l'ànode. 

• Termòmetre. 

• Càtode auxiliar. 

 

 

 



Electròlisi: 

 

• Cel·la electrolítica de 100 mL amb camisa exterior. 

• Desairejador. 

• Tub fritat per a l'ànode. 

• Tub esmerilat i graduat fins 25 mL. 

 

 

3.3 MATERIAL GENÈRIC 

 

• Pipetes de 50, 10, 5, 2, 1 mL. 

• Micropipeta. 

• Pera. 

• Tubs de goma. 

• Vasos de precipitats de 2000, 1000, 250, 50 mL. 

• Matraços aforats de 1000, 50 mL. 

• Proveta de 500 mL. 

• Nuclis magnètics. 

• Taps de goma. 

• Pinces. 

• Gradetes. 

• Bunsen. 

• Cronòmetres. 

 

 

3.4 APARELLS 

 

Termostat, model Haake EK12, i bany Digitterm 3000542, usats per refrigerar les 

cel·les electrolítiques amb una mescla aigua - etanol al 5 %. 

Bany d'ultrasons, model Transsonic 310 i marca Elma, usat per netejar els càtodes 

de treball nous. 



Potenciostat/Galvanostat de la marca Autolab model PGSTAT100 en funció 

potenciostat, que s'ha utilitzat en la realització de les voltamperimetries, comandat 

per software GPES (General Purpose Electrochemical System) Autolab versió 4.9. 

Potenciostat/Galvanostat de la marca Princeton Applied Research model 363 en 

funció galvanostat, que s'ha utilitzat en la realització de les electròlisis. 

Multímetre digital Hewlett Packard model 34401 A. 

Agitador magnètic Bunsen MC-8 usat en les electròlisis. 

Agitador magnètic Agimatic-N usat en les voltamperimetries. 

Cromatògraf Hewlett Packard model 6890 amb un detector de conductivitat tèrmica 

(TCD) usat en les anàlisis de les mostres obtingudes en les electròlisis i comandat 

per software HPGC 6890 (Hewlett Packard Gas Cromatography). Per a l'ànalisi 

quantitatiu d'hidrogen s'ha utilitzat una columna empaquetada Supelco 60/80 

Carboxen 1000 (15 ft x 1/8 in) i per a l'anàlisi de productes obtinguts una columna 

capil·lar HP-624 de 60 m i 0,25 mm de diàmetre intern. La identificació dels 

productes s'ha realitzat mitjançant un cromatògraf Hewlett Packard model 5890 

amb un detector d'espectrometria de masses. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. PROCEDIMENT  EXPERIMENTAL 
 

 

 

 

 



4.1 PREPARACIÓ DE DISSOLUCIONS  

 

4.1.1 Dissolució 0,75 M NH4Cl en metanol (70% v.v.) / H2O  

 

Per obtenir 1L d'aquesta solució, primerament es prepara una quantitat major d'1L  

d'aigua i metanol, per tal de compensar la contracció de volum que es produeix en les 

mescles hidroalcohòliques. 

 

Seguidament, es pesa una quantitat exacta al voltant de 40,100g de NH4Cl i es dissol en 

una part de la mescla d'aigua i metanol. 

 

1 L de dissolució ·
dissolució de L 1

ClNH mol 0,75 4  · 
mol1

 ClNH g 53,49 4  = 40,1175 g NH4Cl 

 

 

Finalment s'enrasa fins a 1L en el matraç amb la resta de mescla d'aigua i metanol i 

s'homogeïnitza. 

 

4.1.1.1 Determinació de la densitat de la dissolució hidroalcohòlica amb NH4Cl 

 

Per determinar la densitat de la dissolució 0,75 M de NH4Cl en metanol (70% v.v.) / 

H2O s'utilitza el mètode de les densitats relatives.  

 

Aquest mètode es basa en la diferència de pesada. Els passos a seguir són els següents: 

 

1. Es pesa un matraç de 5 mL. El seu pes serà Mm. 

2. Es pesa el matraç de 5 mL enrasat emb aigua bidestil·lada. El seu pes serà Mm+a. 

3. Es pesa el matraç de 5 mL enrasat amb la dissolució a determinar-ne la densitat. El 

seu pes serà Mm+d. 

 

Llavors es té que: 

 

Massa d'aigua bidestil·lada = Ma = M(m+a) - Mm  

Massa de dissolució = Md = M(m+d) - Mm      



La densitat relativa de la dissolució respecte l'aigua serà: 

 

ρr = 

M
V
M
V

d

d

a

a

 = 
M
M

d

a
 

ja que Va = Vd 

 

Si es coneix la densitat absoluta (da) de l'aigua, a la temperatura de treball (T), aleshores 

la densitat absoluta (ρd) de la dissolució serà: 

 

ρd(TºC) = ρr x da(TºC) 

 

D'altra banda, el volum total de la dissolució és: 

 

VTotal,d = 
d

TotalM
ρ

 

on   MTotal = Mmetanol  + Maigua + Mclorur d'amoni 

g 554.4 = 
L1

g 792  MeOH L 0,700=M  metanol x  

g 299,2 = 
L1

g 997,5  MeOH L 0,300=M  aigua x  

 MNH4Cl= Massa pesada 

 

I finalment la concentració de la dissolució es pot determinar a partir de la massa pesada 

de NH4Cl i el volum total. 

 

4.1.2 Dissolució 0,75 M NH4Cl en H2O  

 

Per preparar 50 mL d'aquesta dissolució es pesa una quantitat exacta al voltant de 

2,000g de NH4Cl. 

 

0,05 L H2O ·
OH L 1

ClNH mol 0,75

2

4  · 
mol1

 ClNH g 53,49 4  = 2,006 g NH4Cl 



Seguidament es dissol en aigua, s'enrasa fins a 50 mL en el matraç i s'homogeïnitza. 

 

 

4.2 VOLTAMPERIMETRIES 
 

Es comença posant en marxa el bany i el termostat, perquè vagi assolint la temperatura 

de treball (4.2ºC). La mescla aigua-etanol ha de mantenir la cel·la a 5ºC, ja que els 

CFCs són productes molt volàtils. La temperaura del bany és lleugerament inferior per 

compensar l'escalfament de la mescla mentre va del bany a la cel·la. 

 

Mentre el bany es refreda, es netejen tots els instruments de treball. El material de vidre, 

així com la cel·la, es neteja amb aigua Milli Q. La cel·la ha de quedar ben eixuta. El 

càtode de treball es submergeix durant uns segons en HNO3, i després es neteja amb 

aigua Milli Q. L'ànode s'escalfa amb una flama fins que es posa vermell i ràpidament es 

submergeix en aigua Milli Q durant uns segons; es repeteix dues vegades. Noti's que 

quan es canvia de càtode s'han de rentar tots els instruments amb solució rentadora. 

 

Un cop tot el material està net i el bany ha assolit la temperatura de treball, es pot 

començar a preparar el muntatge i a posar en marxa el potenciostat connectat amb 

l'ordinador. 

 

Primerament, es pipetegen 50 mL de dissolució hidroalcohòlica amb NH4Cl i es 

dipositen en la cel·la. A continuació s'introdueix un nucli magnètic i es tapa la cel·la. En 

el forat petit de la cel·la, que hi ha un tub de vidre que se submergeix en la solució, 

s'introdueix l'electrode auxiliar. En l'altre forat petit, que és roscat, s'introdueix el càtode 

de treball. En la resta de forats de la cel·la s'introdueixen: un tub fritat amb l'ànode de 

treball i 0,5 mL de solució d'NH4Cl, el desairejador, un termòmetre i un tap. Es 

convenient que la cel·la quedi ben tancada per tal de crear les atmosferes de gas que més 

convinguin. 

 

Paral·lelament s'obre el programa GPES corresponent al potenciostat Autolab. Es 

defineix el procediment de treball, es determina la velocitat d'escombratge desitjada i 

s'escullen uns rangs d'eixos I/A i E/A adequats. Tot seguit es connecten els botons IR-

comp.on i Cell Enable.  



En aquest moment ja podem connectar els cables de l'aparell als seus respectius 

elements. El blau es connecta a l'electrode auxiliar, el vermell al càtode de treball i el 

negre a l'ànode.  

 

L'esquema del muntatge final és el següent: 

 
Figura 7.- Muntatge final en les voltamperimetries 

 

A continuació es realitzen una sèrie d’assaigs aplicant la tècnica de la voltamperimetria 

cíclica per estudiar la reproduïbilitat de les corbes i els possibles efectes. En aquesta 

sèrie d’assaigs s’estudia la influència de la velocitat d’escombratge i la concentració de 

freó en la variació de la densitat de corrent respecte del potencial de l’electrode.  

 

Per cadascun dels càtodes es realitzen tres sèries d’experiments a les velocitat 

d'escombratge de 1, 10 i 100 mV/s respectivament. Cada sèrie consta d'una colecció de 

voltamperimetries per veure la influència de l'aire, l'oxigen, l'argó i la concentració del 

freó en la reacció.  

 

 

 

 



Els passos a seguir són els següents: 

 

1. Se suposa que inicialment la dissolució es troba saturada amb oxigen atmosfèric. El 

tap del desairejador es posa en posició d'entrada d'aire, connectat a l'atmosfera. S'agita 

suaument durant 5 minuts. Un cop transcorreguts s'apreta el botó Start perquè començi 

l'experiència. 

 
Figura 8.- Tap en posició d'entrada de gas a través de la dissolució 

 

2. Se satura la cel·la amb oxigen. El tap del desairejador es posa en posició d'entrada de 

gas a través de la dissolució (veure Fig. 8), connectat a una goma d'oxigen unida a una 

clau de pas. S'agita suaument durant 10 minuts. Un cop transcorreguts, es gira el tap 180 

(pas de gas per sobre de la dissolució) i s'apreta el botó Start perquè començi 

l'experiència. 

 

3. Se satura la cel·la amb argó. El tap del desairejador es posa en posició d'entrada de 

gas, connectat a una goma d'argó unida a una clau de pas . S'agita suaument durant 10 

minuts. Un cop transcorreguts, es gira el tap 180 º i s'apreta el botó Start perquè 

començi l'experiència. 

 

4. A partir d'ara es comença a afegir el freó a la cel·la. Es realitzen adicions de 0,50, 

1,00, 2,00 i 7,00 mL respectivament. Després de cada addició s'agita uns segons, es 

deixa reposar la mescla i s'apreta el botó Start. En totes les experiències el tap del 

desairejador connectat a l'argó se situa en posició d'entrada de gas per sobre de la 

dissolució). Al realitzar l'última adició de freó però, com que se satura la solució, convé 

agitar durant 10 minuts bombollejant argó. 

 

Després de realitzar cada experiència, es guarden les corbes obtingudes, es corregeixen 

segons l'àrea del càtode de treball utilitzat i se superposen les corbes que es creguin 

convenients. 

 



4.3 ELECTRÒLISIS 
 

Es comença posant en marxa el bany i el termostat, perquè vagi assolint la temperatura 

de treball (4,2ºC). La mescla aigua-etanol ha de mantenir la cel·la a 5ºC, ja que els 

CFCs són productes molt volàtils. La temperaura del bany és lleugerament inferior per 

compensar l'escalfament de la mescla mentre va del bany a la cel·la. 

 

Mentre el bany es refreda, es netejen tots els instruments de treball. El material de vidre, 

així com la cel·la, es neteja amb aigua Milli Q. La cel·la ha de quedar ben eixuta. El 

càtode de treball es submergeix durant uns segons en HNO3, i després es neteja amb 

aigua Milli Q. L'ànode s'escalfa amb una flama fins que es posa vermell i ràpidament es 

submergeix en aigua Milli Q durant uns segons; es repeteix dues vegades. Noti's que 

quan es canvia de càtode s'han de rentar tots els instruments amb solució rentadora. 

 

Un cop tot el material està net i el bany ha assolit la temperatura de treball, es pot 

començar a preparar el muntatge. Primerament, es pipetegen 100 mL de dissolució 

hidroalcohòlica amb NH4Cl i es dipositen en la cel·la. Seguidament, es pipetegen 10 mL 

del freó a degradar i també es dipositen a la cel·la. S'introdueix un nucli magnètic i es 

posa en marxa l'agitació de la placa magnètica. La solució s'ha d'agitar suaument durant 

uns instants. 
 

Mentre s'agita la solució, es prepara el tub amb el què recollirem els gasos. S'hi posa 

una goma al voltant del tub per ajustar-lo a la cel·la i aquest introdueix en el forat 

central de la cel·la. S'introdueix un tub de goma que arribarà fins al final del tub de 

treball i sortirà per un altre forat de la cel·la. Seguidament, s'introdueix el càtode de 

treball en un forat de la cel·la i s'hi ajusta amb una goma o bé una pinça. El muntatge és 

el següent : 



 
 

Figura 9.- Muntatge inicial en les electròlisis 

 

Es para l'agitació i s'introdueix aquest muntatge a la cel·la; ha de quedar ben ajustat. 

Amb la pera, s'aspira pel tub de goma fins que aquest queda ple de solució. Si no han 

quedat bombolles d'aire en el tub, es treu el tub de goma molt lentament. Si hi ha aire, es 

torna a repetir el procés. És important que no hi hagi aire dins del tub perquè podria 

interferir en les posteriors anàlisis de les mostres recollides.  

 

S'introdueix el desairejador en un forat de la cel·la amb el tap en posició de 

bombollejament a través de la dissolució. S'ajusta la goma de l'argó al desairejador i 

s'obre la clau de pas. L'argó ha de sortir abundantment per tal de desairejar la solució. 

Es connecta l'agitació i es manté d'aquesta manera durant 10 minuts. 
 

Un cop s'ha desairejat la solució, es para l'agitació i es gira el tap del desairejador 180º 

(posició d'entrada de gas per sobre de la dissolució). S'introdueix el càtode dins del tub, 

per tal de poder recollir els gasos que es produiran en l'electròlisi.  

 

S'introdueix l'ànode dins del tub fritat i s'hi posen 0.50 mL de dissolució de NH4Cl (s'ha 

d'utilitzar una micropipeta). Es posa aquest tub en un forat de la cel·la i es posa un tap 

en el forat que resta buit, perquè no hi entri aire durant el procés.  

 



El muntatge final és el següent : 

 

 

Figura 10.- Muntatge final en les electròlisis 

 

Es posen en marxa el galvanostat i el multímetre. S'ajusta la intensitat de treball amb els 

cursors del galvanostat. Aquesta s'introdueix de tal manera que la pantalla indiqui 

sempre un número inferior a la unitat. Aquesta xifra es multiplicarà per 10mA, 100mA i 

1A, segons quina sigui la intensitat a fer servir.  El multímetre s'utilitzarà per controlar 

en tot moment la intensitat que veritablement està passant pel circuit. Aquest anirà 

connectat en sèrie amb el galvanostat i el muntatge. 
 

El cable negre del multímetre es connecta a l'ànode i el vermell amb el cable vermell 

que ve del galvanostat. Finalment, es connecta el cable verd del galvanostat al càtode. 

 

S'apreta el botó "Off" del galvanostat, que passarà a "On" i, alhora, es posa en marxa el 

cronòmetre. El procés es mantindrà fins que s'hagin recollit aproximadament uns 22 mL 

de gas. 

 

Per parar el procés, s'apreta el botó "On" del galvanostat, que passarà a "Off" i, alhora, 

es para el cronòmetre. Es pren nota del temps que ha durat el procés. 

Per desmuntar la cel·la, es desconnecten tots els cables i s'apaguen tots els aparells. Es 



tanca la clau de pas de l'argó i es treu la goma al desairejador. Amb guants de làtex, es 

retiren el desariejador i el tub fritat amb l'ànode. Es treu el càtode de dins del tub i es 

treuen les gomes del tub i del càtode. Amb una mà s'aguanta el tub i amb l'altra es treu 

la cel·la. Es retira el càtode i el nucli magnètic. S'introdueix un tap de goma a la cel·la i 

s'ajusta al tub, vigilant que no hi entri aire. 

 

Finalment, s'etiqueta la mostra i es guarda. 

 

 

4.4 ANÀLISI DE MOSTRES PER CROMATOGRAFIA DE GASOS 

 

4.4.1 Anàlisi de la quantitat d'hidrogen 

 

Per realitzar aquesta anàlisi s'utilitza la columna empaquetada del cromatògraf.  

En la columna empaquetada, les condicions de treball són: 

 

- Volum de gas injectat: 200 µL 

- Gas portador: nitrogen 

- Flux de columna: 30 cm3/min 

- Flux de referència: 55 cm3/min 

- Flux auxiliar: 2 cm3/min 

- Temperatura del detector: 225ºC 

- Temperatura de l'injector: 200ºC 

 

Les condicions del forn són: 

1. 30ºC durant 20 minuts. 

2. Una rampa de 15ºC/minut fins a 200ºC. 

3. 200ºC durant 5 minuts. 

 

El mètode a seguir és el següent: 

En primer lloc es posa en marxa l'ordinador i el cromatògraf. Per establir les condicions 

de treball i per realitzar l'anàlisi s'utilitza el programa HPGC 6890 Online (Method and 

Run Control). Per visualitzar els resultats i realitzar el tractament de les dades s'utilitza 

el programa HPCG 6890 Offline(Data Analysis). 



 

Per realitzar l'anàlisi doncs, s'obre el programa Online. A continuació es determina el 

mètode de treball. En aquest cas s'utilitza el mètode Empaque.m generat prèviament. 

Tot seguit s'estableixen els fluxes de treball i es comproven amb el cabalímetre, segons 

les condicions especificades anteriorment.  

 

Una vegada comprovats els cabals es connecta el filament del detector(Des del 

cromatògraf). A continuació, i sempre i quan el programa estigui a punt (Ready), es 

punxa la mostra a l'injector corresponent. 

 

Una vegada transcorregut el temps de treball, s'obre el programa Offline i es visualitzen 

els resultats obtinguts. Des d'aquí també es poden realitzar els tractaments de dades 

convenients. 

 

Mitjançant la quantitat d'hidrogen es podrà determinar el rendiment de les electròlisis. 

En la determinació de rendiments és necessari tenir una referència de la quantitat 

d'hidrogen, a partir de la qual es pugui determinar la quantitat del mateix en les mostres 

obtingudes. Això es fa a través d'una recta de calibrat obtinguda amb uns patrons 

estandaritzats. Els patrons utilitzats en aquesta determinació han estat els següents: 

 
                  Taula 6.- Patrons d'hidrogen 

Patrons d'H2 (%) Àrea (µV/s) Mols d'H2 (·10-6) 

12,5 3417,1 1,0335 

37,5 11110,8 3,1004 

67,4 19154,6 5,5725 

99,1 28860,6 8,1967 

 
 

Noti's que en temps de retenció obtingut per l'hidrogen és de 1,334 minuts i que l'àrea 

cromatogràfica obtiguda correspon a una injecció de 200 µL de gas. 

 

 

 

 



I la recta de calibrat obtinguda és la següent: 

 

y = 2,8386·10-10 + 3,7412·10-8 

R2 = 0.9993
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Figura 11.- Recta de calibrat 

 

A partir d'aquesta recta doncs, es realitzaran els càlculs posteriors.  

 

4.4.2 Anàlisi qualitatiu dels productes obtinguts. 

 

Per realitzar aquesta anàlisi s'utilitza la columna capil·lar del cromatògraf.  

En la columna capil·lar, les condicions de treball són: 

 

- Volum de gas injectat: 200 µL 

- Gas portador: heli 

- Flux de columna: 1,03 cm3/min 

- Flux de referència: 13,6-15,6 cm3/min 

- Flux auxiliar: 4-5 cm3/min 

- Flux d'split: 82-85 cm3/min 

- Temperatura del detector: 225ºC 

- Temperatura de l'injector: 200ºC 

 

Les condicions del forn són: 

1. 30ºC durant 20 minuts. 

2. Una rampa de 15ºC/minut fins a 200ºC. 

3. 200ºC durant 5 minuts. 



El mètode a seguir és el següent: 

 

En primer lloc es posa en marxa l'ordinador i el cromatògraf. Per establir les condicions 

de treball i per realitzar l'anàlisi s'utilitza el programa Online (Method and Run 

Control). Per visualitzar els resultats i realitzar el tractament de les dades s'utilitza el 

programa Offline(Data Analysis). 

 

Per realitzar l'anàlisi doncs, s'obre el programa Online. A continuació es determina el 

mètode de treball. En aquest cas s'utilitza el mètode Capilar.m generat prèviament 

Tot seguit s'estableixen els fluxes de treball i es comproven amb el cabalímetre, segons 

les condicions especificades anteriorment.  

 

Una vegada comprovats els cabals es connecta el filament del detector (Des del 

cromatògraf). 

A continuació, i sempre i quan el programa estigui a punt (Ready), es punxa la mostra a 

l'injector corresponent. 

Una vegada transcorregut el temps de treball, s'obre el programa Offline i es visualitzen 

els resultats obtinguts. Des d'aquí també es poden realitzar els tractaments de dades 

convenients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. RESULTATS I DISCUSSIÓ 
 

 

 

 

 

 



5.1 DENSITAT DE LES DISSOLUCIONS DE TREBALL 
 
A continuació es recullen les dades experimentals obtingudes en la determinació de les 

masses necessàries per a fer el càlcul de les densitats. També s'inclou el càlcul de la 

densitat relativa i la densitat absoluta de la dissolució a 23 ºC doncs aquesta és la 

temperatura habitual del laboratori. 

 
Taula7.- Densitats relatives i absolutes de les dissolucions 

Nº  Dissolució M(m+d)  (g) Ma  (g) Md  (g) ρr  (g/mL) ρd  (g/mL) 

1 14,298 4,994 4,531 0,9073 0,9049 

2 14,261 5,013 4,494 0,8965 0,8941 

3 14,257 5,005 4,490 0,8971 0,8947 

4 14,260 5,002 4,493 0,8982 0,8958 

5 14,272 5,008 4,505 0,8995 0,8971 

6 14,278 5,014 4,511 0,8996 0,8972 

7 14,244 4,998 4,477 0,8957 0,8933 

8 14,264 5,003 4,497 0,8988 0,8964 

9 14,403 5,063 4,635 0,9154 0,9129 

10 14,270 5,042 4,502 0,8928 0,8904 

11 14,248 4,985 4,480 0,8986 0,8961 

Valors promig 0,8999 0,8975 
 El pes del matraç buit és de 9,768 g  

 

Amb les dades anteriors i sabent la massa d'NH4Cl pesada, es pot determinar la 

concentració molar de les dissolucions utilitzades, tal i com es pot veure en la Taula 8.- 
 

Taula 8.- Concentracions de les dissolucions 

Nº Dissolució MNH4Cl  (g) MTotal  (g) VTotal  (mL) Concentració (mol/L) 

1 40,120 893,720 995,788 0,7532 

2 40,140 893,740 995,810 0,7535 

3 40,160 893,760 995,832 0,7539 

4 40,147 893,747 995,818 0,7537 

5 40,115 893,755 995,827 0,7530 

6 40,101 893,701 995,767 0,7528 



7 40,147 893,747 995,818 0,7537 

8 40,108 893,708 995,774 0,7530 

9 40,113 893,713 995,780 0,7530 

10 40,159 893,759 995,831 0,7539 

11 40,125 893,725 995,793 0,7533 

 

 

5.2 CONCENTRACIONS DE CFC USADES EN LES VOLTAMPERIMETRIES 
 

Com ja s'ha mencionat, en les voltamperimetries es realitza una sèrie d'addicions de 

diferents volums de freó. L'objectiu de l'experiència és observar la influència de la 

concentració del freó sobre la densitat de corrent en variar linialment el potencial de 

l’elèctrode amb el temps. 

 

El càlcul de les concentracions es pot realitzar aplicant factors de conversió de la 

següent manera: 

 

mols/L 0,083 
L 1
mL 1000

mL 50,50
1

187,375g
mol 1

mL 1
1,565g113-R mL 50,0 =⋅⋅⋅⋅  

 

Realitzant els càlculs per a tots els volums addicionats, i tenint en compte que la 

concentració de saturació del freó R-113 en la dissolució hidroalcolhòlica utilitzada és 

de 0,17 M, resulten les concentracions de la Taula 9.- 

 
Taula 9.- Concentracions de CFC en les voltamperimetries 
Volum R113 addicionat (mL) Concentració (g/L) Concentració (mol/L) 

0,50 15,37 0,083 

1,00 29,98 0,166 

2,00 Saturació Saturació 

7,00 Saturació Saturació 

 

 

 

 



5.3 VOLTAMPERIMETRIES 
 
A continuació, s'analitzen els resultats obtinguts en les voltamperimetries cícliques per 

estudiar la reducció del CFC i fer una comparació de la seva reducció sobre els diferents 

càtodes. S'ha d'indicar però, que aquesta comparació comporta suposar que les reaccions 

de reducció de l'oxigen, dels protons i dels CFCs són additives. No obstant, podria 

donar-se el cas que una reacció fos inhibida per una altra, per la qual cosa serà necessari 

determinar els rendiments de reducció mitjançant l'anàlisi química de l'hidrogen. 

 

En aquesta sèrie d’assaigs s’estudia la influència de l'oxigen dissolt, la influència de la 

velocitat d’escombratge, la influència de l'electrode de treball i la concentració de freó 

en la variació de la densitat de corrent respecte del potencial de l’electrode.  

 

Cada experiència consta de set corbes en les condicions següents: oxigen atmosfèric 

sense CFC, atmosfera saturada d'oxigen sense CFC, atmosfera saturada d'argó sense 

CFC i una sèrie de quatre addicions successives de 0,5 mL, 1,0 mL, 2,0 mL i 7,0 mL de 

CFC. Per cada càtode s'ha realitzat l'experiment utilitzant tres velocitats d'escombratge 

corresponents a 1, 10 i 100 mV/s.  

 
Al peu de cada gràfica figuren les condicions amb què s'ha realitzat l'experiència i 

s'adjunta una llegenda on s'identifica el color de cada corba. 

 

Observi's que en el cas del plom s'ha utilitzat una escala de potencials més àmplia per 

tal de poder veure més clarament la reducció del freó. 

 

5.3.1 Influència de l'oxigen dissolt 

 

En primer lloc, es realitza l'experiència sense desairejar la solució i sense addicionar 

CFC. En les Figs. 12-14 es pot observar la reducció sobre el càtode de l'oxigen dissolt 

en la dissolució a partir de -1,0 V per al càtode de plom i a partir de -0,5 per als càtodes 

de Ni-Cr i Cu-Ni. Aquest fet es veu amb més claredat saturant la solució amb oxigen. 

Noti's que en aquesta regió es pot reduir el CFC i és per aquesta raó que seguidament es 

desaireja la dissolució amb argó, doncs desplaça l'oxigen i és un gas inert. 



 
Figura 12.- Pb sense CFC, 10 mV/s 

 
Figura 13.- Ni-Cr sense CFC, 10 mV/s 

 
 

 
Figura 14.- Cu-Ni sense CFC, 10 mV/s 

 

      oxigen atmosfèric      
                                         
        atm. saturada oxigen  
         
        atm. saturada argó 

      oxigen atmosfèric      
                                         
        atm. saturada oxigen  
         
        atm. saturada argó 

      oxigen atmosfèric      
                                         
        atm. saturada oxigen  
         
        atm. saturada argó 



5.3.2 Influència de la velocitat d'escombratge 
 
 

Per tal d'estudiar la influència de la velocitat d'escombratge en la reducció del freó, s'ha 

experimentat amb tres velocitats diferents: 1, 10 i 100 mV/s, tot emprant dissolucions 

saturades del CFC (addició de 7 mL de CFC a la dissolució de metanol-aigua). 

 

Analitzant les corbes obtingudes es pot recollir informació respecte l’electroactivitat 

dels freons sobre els diferents càtodes i la possible existència d'un control de transport 

de matèria, així com d'altres fenòmens que puguin tenir lloc sobre l'elèctrode.  

 

Una primera conclusió que s'extreu en analitzar les corbes és que en augmentar la 

velocitat d'escombratge augmenta la densitat de corrent total. D'altra banda, hom pot 

establir que les corbes obtingudes són molt similars i que per tant, es poden realitzar 

comparacions entre els diferents càtodes a qualsevol velocitat d'escombratge. 

 

S'observar també una clara reducció del CFC a partir de -0,75 sobre el càtode de plom, 

mentre que en les altres s'intueix però no queda clara. Així mateix, en aquest càtode, 

s'observa un valor quasi estacionari de densitat de corrent, observat clarament a 

velocitats elevades, que correspon a un control per transport de matèria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 15.- Càtode de Pb. Dissolució saturada de CFC-113 

 
Figura 16.- Càtode de Ni-Cr. Dissolució  saturada de CFC-113 

 

 
Figura 17.- Càtode de Cu-Ni. Dissolució saturada de CFC-113 
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5.3.3 Influència de la concentració de freó 
 
 
En aquest apartat es pretén observar la influència que pot tenir la concentració del CFC  

respecte la densitat de corrent necessària per reduir-lo. 

 

En primer lloc cal tenir en compte que en la voltamperimetria hi ha un procés de 

despreniment d'hidrogen, tal com es reflecteix en les corbes. És per això que per 

analitzar la reducció del CFC és necessari realitzar una comparació amb el blanc; en 

aquest cas la corba sense CFC i desairejada amb argó. 

 

Una de les conclusions que es pot extreure és que en augmentar la concentració del freó 

augmenta també la densitat de corrent, tot indicant que la quantitat de CFC que es 

redueix augmenta. Fins i tot, quan a la dissolució saturada del CFC se n'hi afegeix més, 

la densitat de corrent continua augmentant, en particular pel càtode de Pb, que és el de 

major densitat de corrent de reducció del CFC. Això és degut a que el metanol, l'aigua i 

el CFC formen un sistema ternari i en augmentar la quantitat de CFC també augmenta la 

concentració de CFC a cadascuna de les fases.  

Amb el càtode de plom s'observa un control per transport de matèria a partir de -1,25  

V. Noti's que el plom té un potencial de despreniment d'hidrogen molt elevat, que fa que 

es desprengui poc hidrogen durant la reducció. Aquest fet s'hauria de palesar a les 

gràfiques de rendiment, ja que si es desprèn poc hidrogen el rendiment de la reducció 

del CFC és més elevat. 

 

Amb el càtode de Ni-Cr, no s'aprecia un valor estacionari de potencial corresponent a un 

control per transport de matèria i en el cas del Cu-Ni aquest fenomen es confón amb el 

despreniment d'hidrogen. Per això serà necessària la determinació del rendiment de 

reducció del CFC per anàlisi química. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 18.- Pb 100 mV/s 

 

  
Figura 19.- Pb 10 mV/s 

  
Figura 20.- Pb 1mV/s 
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Figura 21.- Ni-Cr 100mV/s 

Figura 22.- Ni-Cr 10mV/s 

Figura 23.- Ni-Cr 1mV/s 
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Figura 24.- Cu-Ni 100 mV/s 

Figura 25.- Cu-Ni 10 mV/s 
 

Figura 26.-  Cu-Ni 1 mV/s 
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5.4 ELECTRÒLISIS 

 

En les electròlisis s'efectua la reducció del freó a corrent constant. En les successives 

experiències es va variant el valor de la densitat de corrent aplicada i, per tant, també es 

varia la intensitat de corrent.  Si es té en compte que els càtodes metàl·lics utilitzats 

tenen una longitud de 5 cm i un diàmetre de 0,05 cm, la seva superfície de treball serà 

de: 

 

S= 2·π·R·L = 2·π· 0,025·5 = 0,7853 cm2 

  

La fórmula que relaciona intensitat de corrent i densitat de corrent és I = j · S 

Per tant, les intensitats a aplicar per tal d'obtenir unes densitats de corrent de 10, 25, 50, 

100, 150 i 200 mA/cm2 seran els valors de la Taula 10.- 

 
                           Taula 10.- Densitats i intensitats de corrent emprades en les electròlisis 

Densitat de corrent j (mA/cm2) Intensitat de corrent I(mA) 

10 7,854 

25 19,634 

50 39,269 

100 78,539 

150 117,809 

200 157,079 

    

De cada experiment ens interessarà saber el volum de gas que es desprén així com el 

temps necessari per tal d'obtenir aquest volum. En les Taules 11–16 es mostren aquestes 

dades per a cada càtode de treball utilitzat: 

 
Taula 11.- Volum de gas recollit i temps d’electròlisi emprant el càtode de Cu 

j (mA/cm2) Experiència Volum (mL) Temps (s) 

1 8,5 29452 
10 

2 8,0 29351 

3    20,5 10825 
25 

4    20,5 10109 



5 23,0 4788 
50 

6 22,0 5899 

7 23,5 2852 
100 

8 21,5 2650 

9 21,5 1599,52 
150 

10 22,0 1600,37 

11 22,0 1509,76 
200 

12 24,0 1509,64 

 

 
Taula 12.- Volum de gas recollit i temps d’electròlisi emprant el càtode de Ag 

j (mA/cm2) Experiència Volum (mL) Temps (s) 

13 2,5 29530 
10 

14* 18,8 23979 

15 21,5 10645 
25 

16 21,5 10525 

17 21,0 5875 
50 

18 21,0 5295 

19 22,0 3679 
100 

20 20,5 2550 

21 24,0 1911,93 
150 

22 22,5 2118,37 
* aquestes dades no s'han utilitzat en el càlcul del rendiment, perquè difereixen molt dels valors habituals 
en les electròlisis de 10 mA/cm2. 

 

 
Taula 13.- Volum de gas recollit i temps d’electròlisi emprant el càtode de Ni 

j (mA/cm2) Experiència Volum (mL) Temps (s) 

23 6,5 32515 
10 

24 4,5 30804 

25 22,5 10919 
25 

26 20,5 11747 

27 22,5 5004 
50 

28 22,0 4967 



29 22,5 2349,89 
100 

30 21,0 2254,70 

31 22,5 1629,89 
150 

32 22,5 1590,28 

 

 
Taula 14.- Volum de gas recollit i temps d’electròlisi emprant el càtode de Pb 

j (mA/cm2) Experiència Volum (mL) Temps (s) 

33 9,5 26060 
10 

34 18,0 26776 

35 21,5 10870 
25 

36 19,5 12610 

37 22,5 5650 
50 

38 21,0 5640 

39 23,0 2636 
100 

40 21,5 2642 

41 21,0 1557,75 
150 

42 22,0 1609,98 

 

 
Taula 15.- Volum de gas recollit i temps d’electròlisi emprant el càtode de Ni-Cr 

j (mA/cm2) Experiència Volum (mL) Temps (s) 

43 9,0 14008 
10 

44 11,0 19065 

45 21,0 10413 
25 

46 20,0 13323 

47 21,8 5383 
50 

48 20,0 6370 

49 20,7 2370 
100 

50 21,0 2407 

51 21,5 1586,29 
150 

52 20,0 1457,09 

 



Taula 16.- Volum de gas recollit i temps d’electròlisi emprant el càtode de Cu-Ni 

j (mA/cm2) Experiència Volum (mL) Temps (s) 

10 53 9,8 15907 

25 54 17,5 8323 

50 55 20,2 4267 

100 56 24,2 2513 

150 57 21,2 1500 

 

 

5.4.1 Anàlisi d'hidrogen. 

 

Una vegada acabada l'electròlisi, es realitza l'anàlisi quantitatiu d'hidrogen del gas 

recollit en cada tub d'assaig. Aquesta dada permetrà fer el càlcul del rendiment de 

l'electroreducció del freó. 

Tot seguit es recullen els valors de l'anàlisi de cada experiència per a cada càtode 

utilitzat (Taules 17–22). En cada experiència s'han realitzat generalment dues anàlisis 

per tal d'assegurar un resultat fiable. Aquests valors representen l'àrea cromatogràfica 

del pic d'hidrogen corresponent a una injecció de 200 µL de gas. 

 
Taula 17.- Àrees cromatogràfiques del pic d’hidrogen corresponents al càtode de Cu (injeccions per 
duplicat) 

Experiència Àrea (µV/s) Àrea (µV/s) 

1 6418,5 5021,2 

2 16931,0 16815,2 

3 23964,2 23298,2 

4 22710,0 22774,4 

5 16851,7 16298,4 

6 23535,8 25577,9 

7 22869,7 22488,6 

8 24497,6 24207,2 

9 25484,2 26584,5 

10 24364,8 25296,7 

11 23580,3 23108,3 

12 21748,8 22260,3 



Taula 18.- Àrees cromatogràfiques del pic d’hidrogen corresponents al càtode de Ag (injeccions per 
duplicat) 

Experiència Àrea (µV/s) Àrea (µV/s) 

13 11725,3 10747,8 

14 24425,4 24237,5 

15 24310,2 24369,8 

16 22754,6 22321,9 

17 23611,7 23181,2 

18 23325,3 23920,4 

19 24868,8 24561,1 

20 22146,9 22325,7 

21 21794,3 21556,0 

22 23447,3 22807,5 

 

 
Taula 19.- Àrees cromatogràfiques del pic d’hidrogen corresponents al càtode de Ni (injeccions per 
duplicat) 

Experiència Àrea (µV/s) Àrea (µV/s) 

23 16095,8 16237,7 

24 12997,5 12164,8 

25 23323,6 23690,9 

26 22812,7 22877,3 

27 22380,7 22935,2 

28 22283,9 23166,8 

29 22564,7 22383,4 

30 22918,9 23440,5 

31 22111,7 22608,9 

32 22901,4 23114,9 

 

 
Taula 20.- Àrees cromatogràfiques del pic d’hidrogen corresponents al càtode de Pb (injeccions per 
duplicat) 

Experiència Àrea (µV/s) Àrea (µV/s) 

33 19479,4 19939,0 

34 16782,3 16766,7 



35 20110,4 19710,5 

36 18747,4 18840,5 

37 19168,3 18981,5 

38 19833,1 18096,5 

39 16946,9 16810,5 

40 18649,9 18570,2 

41 15587,6 15194,0 

42 16055,8 16104,6 

 

 
                             Taula 21.- Àrees cromatogràfiques del pic d’hidrogen corresponents  
                             al càtode de Ni-Cr  

Experiència Àrea (µV/s) 

43 19643,3 

44 18371,1 

45 21395,0 

46 19549,4 

47 21634,3 

48 21050,6 

49 21316,5 

50 21382,1 

51 18396,7 

52 21548,3 

 

 
                             Taula 22.- Àrees cromatogràfiques del pic d’hidrogen corresponents  
                             al càtode de Cu-Ni  

Experiència Àrea (µV/s) 

53 18366,7 

54 20773,9 

55 21288,1 

56 23609,5 

57 23559,3 

 

 



A continuació i a partir de la recta de calibrat obtinguda per patrons d'hidrogen (Fig.11) 

es podrà determinar el nombre de mols d'hidrogen presents en els 200 µL de gas. 

 

Posteriorment, i coneixent la dada anterior i el volum total de gas recollit en el tub, es 

podrà determinar el nombre de mols totals d'hidrogen presents en el gas. 

 

Els resultats obtinguts en cada experiència, per a cada càtode, es recullen en les Taules 

23–28. 

 
Taula 23.- Mols d’H2 recollits a l’electròlisi emprant el càtode de Cu (injeccions per duplicat) 

Experiència Volum (mL) Àrea (µV/s) Mols H2 (·10-6) Mols H2 totals (·10-4)

6418,5 1,8593 0,7901 
1 8,5 

5021,2 1,4627 0,6216 

16931,0 4,8434 1,9374 
2 8,0 

16815,2 4,8105 1,9242 

23964,2 6,8398 7,0108 
3 20,5 

23298,2 6,6507 6,8169 

22710,0 6,4838 6,6459 
4 20,5 

22774,4 6,5021 6,6646 

16851,7 4,8209 5,5440 
5 23,0 

16298,4 4,6638 5,3633 

23535,8 6,7182 7,3900 
6 22,0 

25577,9 7,2979 8,0276 

22869,7 6,5292 7,6718 
7 23,5 

22488,6 6,4209 7,5445 

24497,6 6,9912 7,5155 
8 21,5 

24207,2 6,9088 7,4269 

25484,2 7,2213 7,8166 
9 21,5 

26584,5 7,5836 8,1523 

24364,8 6,9535 7,6488 
10 22,0 

25296,7 7,2180 7,9398 

23580,3 6,7308 7,4038 
11 22,0 

23108,3 6,5968 7,2564 



21748,8 6,2109 7,4531 
12 24,0 

22260,3 6,3561 7,6273 

 

 
Taula 24.- Mols d’H2 recollits a l’electròlisi emprant el càtode de Ag (injeccions per duplicat) 

Experiència Volum (mL) Àrea (µV/s) Mols H2 (·10-6) Mols H2 totals (·10-4)

11725,3 3,3283 0,4160 
13 2,5 

10747,8 3,0882 3,8602 

24425,4 6,9707 6,5524 
14 18,8 

24237,5 6,8890 6,4756 

24310,2 6,9381 7,4584 
15 21,5 

24369,8 6,9549 7,4765 

22754,6 6,4965 6,9837 
16 21,5 

22321,9 6,3736 6,8516 

23611,7 6,7398 7,0768 
17 21,0 

23181,2 6,6175 6,9483 

23325,3 6,6595 6,9925 
18 21,0 

23920,4 6,8274 7,1687 

24868,8 7,0966 7,8063 
19 22,0 

24561,1 7,0092 7,7101 

22146,9 6,3239 6,4819 
20 20,5 

22325,7 6,3747 6,5340 

21794,3 6,2239 7,4687 
21 24,0 

21560,6 6,1562 7,3874 

23447,3 6,6931 7,5297 
22 22,5 

22807,5 6,5115 7,3254 

 

 
Taula 25.- Mols d’H2 recollits a l’electròlisi emprant el càtode de Ni  (injeccions per duplicat) 

Experiència Volum (mL) Àrea (µV/s) Mols H2 (·10-6) Mols H2 totals (·10-4)

16095,8 4,6063 1,4970 
23 6,5 

16237,7 4,6466 1,5101 

24 4,5 12997,5 3,7268 0,8385 



  12164,8 3,4904 0,7853 

23323,6 6,6580 7,4902 
25 22,5 

23690,9 6,7622 7,6074 

22812,7 6,5129 6,6757 
26 20,5 

22877,3 6,5313 6,6945 

22380,7 6,3903 7,1891 
27 22,5 

22935,2 6,5477 7,3661 

22283,9 6,3628 6,9991 
28 22,0 

23166,8 6,6134 7,2740 

22564,7 6,4426 7,2479 
29 22,5 

22383,4 6,3911 7,1899 

22918,9 6,5431 6,8702 
30 21,0 

23440,5 6,6911 7,0256 

22111,7 6,3139 7,1031 
31 22,5 

22608,9 6,4551 7,2619 

22901,4 6,5301 7,3554 
32 22,5 

23114,9 6,5987 7,4235 

 

 
Taula 26.- Mols d’H2 recollits a l’electròlisi emprant el càtode de Pb (injeccions per duplicat) 

Experiència Volum (mL) Àrea (µV/s) Mols H2 (·10-6) Mols H2 totals (·10-4)

19479,4 5,5668 2,6442 
33 9,5 

19939,0 5,6972 2,7061 

16782,3 4,8012 4,3211 
34 18,0 

16766,7 4,7967 4,3170 

20110,4 5,7459 6,1768 
35 21,5 

19710,5 5,6323 6,0547 

18747,4 5,3590 5,2250 
36 19,5 

18840,5 5,3854 5,4914 

19168,3 5,4785 6,1633 
37 22,5 

18981,5 5,4254 6,1035 

19833,1 5,6672 5,9506 
38 21,0 

18096,5 5,1742 5,4329 



16946,9 4,8479 5,5751 
39 23,0 

16810,5 4,8092 5,5305 

18649,9 5,3313 5,7311 
40 21,5 

18570,2 5,3087 5,7068 

15587,6 4,4621 4,6852 
41 21,0 

15194,0 4,3503 4,5678 

16055,8 4,5949 5,0544 
42 22,0 

16104,6 4,6088 5,0696 

 

 
Taula 27.- Mols d’H2 recollits a l’electròlisi emprant el càtode de Ni-Cr 

Experiència Volum (mL) Àrea (µV/s) Mols H2 (·10-6) Mols H2 totals (·10-4)

43 9,0 19643,3 5,6133 2,5259 

44 11,0 18371,1 5,2521 2,8886 

45 21,0 21395,0 6,1105 6,4160 

46 20,0 19549,4 5,5866 5,5866 

47 21,8 21634,3 6,1036 6,6529 

48 20,0 21050,6 6,0127 6,0127 

49 20,7 21316,5 6,0882 6,3012 

50 21,0 21382,1 6,1068 6,4121 

51 21,5 18396,7 5,2594 5,6538 

52 20,0 21548,3 6,1540 6,1540 

 

 
Taula 28.- Mols d’H2 recollits a l’electròlisi emprant el càtode de Cu-Ni 

Experiència Volum (mL) Àrea (µV/s) Mols H2 (·10-6) Mols H2 totals (·10-4)

53 9,8 18366,7 5,2509 2,5729 

54 17,5 20773,9 5,9342 5,1924 

55 20,2 21288,1 6,0802 6,1410 

56 24,2 23609,5 6,7391 8,1543 

57 21,2 23559,3 6,7249 7,1284 

 



A partir del nombre de mols totals d'hidrogen i coneixent la reacció que es duu a terme 

es podrà determinar la càrrega d'hidrogen. 

Ex: 

2 H+ + 2 e-→H2    

     

C 0442,148
F1

C 96486
mol1

F 2H mols 106718,7Q 2
4

H2
=⋅⋅⋅= −  

 

D'altra banda la càrrega utilitzada en l'electròlisi serà: 

 

Qelectròlisi= I · t 

 

I finalment el rendiment de la reducció del freó s'obtindrà com la diferència entre ambdues 

càrregues anteriors. 

Totes les determinacions anteriors, per a cada càtode de treball es mostren en les Taules  

29–34. 

 
Taula 29.- Rendiment (η) de la reducció del CFC 113 sobre el càtode de Cu 

     Exp. Mols H2 (·10-4)  QH2 (C) Temps (s)   I (mA) Qelectròlisi(C)    η (%) 

0,7901 15,2461     93,41 
       1 

0,6216 11,9959 
    29452    7,854   231,3160 

    94,81 

1,9374 37,3864     83,78 
       2 

1,9242 37,1316 
    29351    7,854   230,5227 

    83,89 

7,0108 135,2888     36,35 
       3 

6,8169 131,5470
    10825   19,634   212,5380 

    38,10 

6,6459 128,2473     35,38 
       4 

6,6646 128,6081
    10109   19,634   198,4801 

    35,20 

5,5440 106,9837     43,09 
       5 

5,3633 103,4966
     4788   39,269   188,0199 

    44,95 

7,3900 142,6063     38,44 
       6 

8,0276 154,9102
     5899   39,269   231,6478 

    33,12 

7,6718 148,0442     33,91 
       7 

7,5445 145,5877
     2852   78,539   223,9932 

    35,00 



7,5155 145,0281     30,32 
       8 

7,4269 143,3183
     2650   78,539   208,1283 

    31,13 

7,8166 150,8385     19,95 
       9 

8,1523 157,3165
  1599,52  117,809   188,4378 

    16,51 

7,6488 147,6004     21,71 
      10 

7,9398 153,2159
  1600,37  117,809   188,5379 

    18,73 

7,4038 142,8726     39,75 
      11 

7,2564 140,0282
  1509,76  157,079   237,1510 

    40,95 

7,4531 143,8239     39,35 
      12 

7,6273 147,1855
  1509,64  157,079   237,1327 

    37,93 

 

 
Taula 30.- Rendiment (η) de la reducció del CFC 113 sobre el càtode de Ag 

     Exp. Mols H2 (·10-4)   QH2 (C)  Temps (s)   I (mA) Qelectròlisi(C)    η (%) 

0,4160   8,0283     96,54 
       13 

3,8602   7,4492 
    29530    7,854  231,9286 

    96,78 

6,5524 126,4444     32,86 
       14 

6,4756 124,9621
    23979    7,854  188,3310 

    33,64 

7,4584 143,9273     31,14 
       15 

7,4765 144,2758
    10645   19,634  209,0039 

    30,96 

6,9837 134,7666     34,78 
       16 

6,8516 132,2170
    10525   19,634  206,6478 

    36,01 

7,0768 136,5622     40,81 
       17 

6,9483 134,0841
     5875   39,269  230,7053 

    41,88 

6,9925 134,9352     35,10 
       18 

7,1687 138,3371
     5295   39,269  207,9293 

    37,47 

7,8063 150,6389     47,86 
       19 

7,7101 148,7837
     3679   78,539  288,9449 

    48,50 

6,4819 125,0844     37,54 
       20 

6,5340 126,0892
     2550   78,539  200,2744 

    37,04 

7,4687 144,1246     36,01 
       21 

7,3874 142,5569
  1911,93  117,809  225,2425 

    36,71 

       22 7,5297 145,3028   2118,37  117,809  249,5630     41,78 



 7,3254 141,3604        43,35 
 

 

Taula 31.- Rendiment (η) de la reducció del CFC 113 sobre el càtode de Ni 

     Exp. Mols H2 (·10-4)   QH2 (C)  Temps (s)   I (mA) Qelectròlisi(C)    η (%) 

1,4970  28,8888     88,68 
      23 

1,5101  29,1415 
    32515    7,854  255,3728 

    88,58 

0,8385  16,1813     93,31 
      24 

0,7853  15,1548 
    30804    7,854  241,9346 

    93,73 

7,4902 144,5408     32,58 
      25 

7,6074 146,8029
    10919   19,634  214,3836 

    31,52 

6,6757 128,8227     44,14 
      26 

6,6945 129,1867
    11747   19,634  230,6406 

    43,98 

7,1891 138,7992     29,40 
      27 

7,3661 142,1463
     5004   39,269  196,5020 

    27,66 

6,9991 135,0626     30,75 
      28 

7,2740 140,3821
     4967   39,269  195,0491 

    28,02 

7,2479 139,8646     24,23 
      29 

7,1899 138,7466
  2349,89   78,539  184,5580 

    24,83 

6,8702 132,5767     25,13 
      30 

7,0256 135,5754
  2254,70   78,539  177,0818 

    23,44 

7,1031 137,0706     28,61 
      31 

7,2619 140,1360
  1629,89  117,809  192,0157 

    27,02 

7,3554 141,9379     24,24 
      32 

7,4235 143,2534
  1590,28  117,809  187,3493 

    23,53 

 
 

Taula 32.- Rendiment (η) de la reducció del CFC 113 sobre el càtode de Pb 

    Exp. Mols H2 (·10-4)   QH2 (C)  Temps (s)   I (mA) Qelectròlisi(C)    η (%) 

2,6442  51,0262     75,07 
      33 

2,7061  52,2215 
    26060    7,854  204,6752 

    74,48 

4,3211  83,3847     60,35 
      34 

4,3170  83,3065 
    26776    7,854  210,2987 

    60,38 



6,1768 119,1958     44,15 
      35 

6,0547 116,8391
    10870   19,634  213,4216 

    45,25 

5,2250 100,8283     59,27 
      36 

5,4914 105,9704
    12610   19,634  247,5847 

    57,19 

6,1633 118,9347     46,39 
      37 

6,1035 117,7819
     5650   39,269  221,8698 

    46,91 

5,9506 114,8291     48,15 
      38 

5,4329 104,8399
     5640   39,269  221,4772 

    52,66 

5,5751 107,5835     48,03 
      39 

5,5305 106,7247
     2636   78,539  207,0288 

    48,44 

5,7311 110,5951     46,70 
      40 

5,7068 110,1262
     2642   78,539  207,5000 

    46,92 

4,6852  90,4113     50,73 
      41 

4,5678  88,1460 
  1557,75  117,809  183,5169 

    51,96 

5,0544  97,5356     48,58 
      42 

5,0696  97,8306 
  1609,98  117,809  189,6701 

    48,42 

 

 
Taula 33.- Rendiment (η) de la reducció del CFC 113 sobre el càtode de Ni-Cr 

     Exp. Mols H2 (·10-4)   QH2 (C)  Temps (s)   I (mA) Qelectròlisi(C)    η (%) 

      43 2,5259  48,7444     14008    7,854  110,0188     55,69 

      44 2,8886  55,7429     19065    7,854  149,7365     62,77 

      45 6,4160 123,8113     10413   19,634  204,4488     39,44 

      46 5,5866 107,8057     13323   19,634  261,5837     58,78 

      47 6,6529 128,3828      5383   39,269  211,3850     39,26 

      48 6,0127 116,0282      6370   39,269  250,1435     53,61 

      49 6,3012 121,7972      2370   78,539  186,1374     34,67 

      50 6,4121 123,7363      2407   78,539  189,0434     34,54 

      51 5,6538 109,1035   1586,29  117,809  186,8792     41,61 

      52 6,1540 118,7549   1457,09  117,809  171,6583     30,81 

 
 

 



Taula 34.- Rendiment (η) de la reducció del CFC 113 sobre el càtode deCu- Ni 

     Exp. Mols H2 (·10-4)   QH2 (C)  Temps (s)   I (mA) Qelectròlisi(C)    η (%) 

      53 2,5729  49,6506     15907    7,854  184,9336     60,26 

      54 5,1924 100,1993      8323   19,634  163,4137     30,68 

      55 6,1410 118,5041      4267   39,269  167,5608     29,28 

      56 8,1543 157,3554      2513   78,539  197,3685     20,27 

      57 7,1284 137,5580      1500  117,809  176,7135     22,16 

 

 

I per últim es pot representar en una gràfica els valors del rendiment respecte de la 

densitat de corrent utilitzada en l'electròlisi. Les gràfiques obtingudes per a cada càtode 

es mostren a les Figs 27–32. 
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                           Figura 27.- Rendiment (η) de la reducció del CFC-113 sobre el càtode de                               
                           Cu en funció de la densitat de corrent (j) 
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                           Figura 28.- Rendiment (η) de la reducció del CFC-113 sobre el càtode de                               
                           Ag en funció de la densitat de corrent (j) 
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                           Figura 29.- Rendiment (η) de la reducció del CFC-113 sobre el càtode de                               
                           Ni en funció de la densitat de corrent (j) 
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                           Figura 30.- Rendiment (η) de la reducció del CFC-113 sobre el càtode de                               
                           Pb en funció de la densitat de corrent (j) 
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                            Figura 31.- Rendiment (η) de la reducció del CFC-113 sobre el càtode de                               
                           Ni-Cr en funció de la densitat de corrent (j) 
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                            Figura 32.- Rendiment (η) de la reducció del CFC-113 sobre el càtode de                               
                           Cu-Ni en funció de la densitat de corrent (j) 
 

 

Com s'observa en les gràfiques anteriors, el rendiment de la reducció del CFC-113 és 

més gran a densitats de corrent molt baixes i disminueix a mesura que augmenta la 

densitat de corrent. A una densitat de corrent de 10 mA/cm2  els rendiments per als 

càtodes de Cu, Ag i Ni volten el 90 %, mentre que per al Pb són una mica inferiors, i per 

al Ni-Cr i Cu-Ni el rendiment és aproximadament del 60 %.  

 

Per densitats de corrent més altes, el càtode de plom és el que dóna un major rendiment, 

al voltant del 50 %. Per al Cu, l'Ag i el Ni-Cr el rendiment està al voltant del 40 %. El 

dos càtodes amb pitjor rendiment són el Ni i el Cu-Ni amb rendiments inferiors al 30 %. 

 

La tendència general és doncs, el d'una disminució del rendiment quan augmenta la 

densitat de corrent. A valors baixos de densitat de corrent els rendiments són molt 

elevats. En augmentar lleugerament la densitat el rendiment baixa sobtadament. A partir 

d'aquí el rendiment disminueix molt lentament. Hom pot comprovar que, dins de l'error 

experimental, la forma de les corbes és exponencial. Les corbes de tendència de les 

Figs. 29, 30 32 són les corresponents als millors ajustos exponencials. En el cas de les 

Figs. 27,28,31, corresponents als càtodes de Cu, Ag i Ni-Cr, no és tan clara la variació 

exponencial, però s'ha modificat la corba de tendència a través dels punts, per tal 

d'adequar-la al comportament exponencial general que segueixen la resta de càtodes. 

 



 

5.4.2 Anàlisi dels productes obtinguts 

 

De la mateixa manera que s'ha realitzat l'ànalisi d'hidrogen de les mostres obtingudes en 

l'electròlisi, es pot fer una anàlisi dels productes obtinguts, diferents de l'hidrogen, 

presents en la fase gas dels els tubs d'assaig. Aquestes anàlisis indicaran el grau de 

descomposició del CFC en els seus derivats, durant l'electròlisi a corrent constant. De 

cada derivat, identificat per un temps de retenció característic, interessarà saber l'àrea 

cromatogràfica del seu pic, corresponent a una injecció de 500 µL de gas. Hom ha de 

tenir en consideració que també hi ha productes presents a la fase líquida. No obstant, la 

presència de majors quantitats relatives dels derivats més deshalogenats en fase gas 

també indicarà una major degradació del CFC sobre el càtode 

 

Els derivats obtinguts per al CFC-113, així com els seus temps de retenció, són els que 

s'indiquen en la Taula 35.-  

 

 
 Taula 35.- Temps de retenció del CFC-113 i dels seus derivats i factors de correcció de les seves àrees 

Derivat Temps de 
retenció (min) 

Factor de correcció 
de l’àrea 

Difluoroetè (DFE) 4,79* 74,7 

Trifluoroetè (TFE) 4,99 84,9 

Clorotrifluoroetè (CTFE) 5,42 101,2 

Diclorotrifuoroetà (DCTFE) 12,30 123,8 

1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetà (CFC-113) 13,48 138,9 
*Aquest producte es detecta en alguns casos però no és quantificable 
 

Noti's que a més d'aquests productes, en la mostra també s'obté aire, aigua i metanol. 

Aquests productes però, no interessen i per tant no es tractaran com els altres. 

 

La formació dels derivats anteriorment esmentats es pot justificar amb les reaccions de 

degradació del CFC-113: 

 

 



CFCl2 – CF2Cl + H+ + 2 e- →  CFClH – CF2Cl + Cl- 

 

CFClH – CF2Cl + 2 e- →  CFH = CF2 + 2 Cl- 

 

CFCl2 – CF2Cl + 2 e- →  CFCl = CF2 + 2 Cl- 

 

CFCl = CF2 + H+ + 2 e- →  CFH = CF2 + Cl- 

 

Els productes obtinguts per a cada càtode en cada mostra es representen en les Taules 

36–47 i en les Figs. 33–37. 

 
Taula 36.- Àrees cromatogràfiques i percentatges de cada producte obtingudes amb el càtode de Cu 

Experiència Producte Àrea cromat. 
(µV/s) 

Àrea corregida 
(µV/s) 

Percentatge 
(%) 

TFE inap inap inap 

CTFE 26,8 0,2648 30,75 

DCTFE inap inap inap 
1 

CFC-113 82,8 0,5961 69,24 

TFE 46,3 0,5453 4,44 

CTFE 667,3 6,5938 53,70 

DCTFE 14,0 0,1131 0,92 
2 

CFC-113 698,2 5,0266 40,94 

TFE 12,1 0,1425 26,21 

CTFE 129,5 1,2796 23,53 

DCTFE 4,91 0,0396 0,73 
3 

CFC-113 552,2 3,9755 73,12 

TFE 12,5 0,1472 23,30 

CTFE 112,6 1,1126 17,61 

DCTFE 3,1 0,0257 0,41 
4 

CFC-113 698,8 5,0309 79,65 

TFE inap inap inap 

CTFE inap inap inap 

DCTFE inap inap inap 
5 

CFC-113 26,3 0,1893 100,00 



TFE 2,8 0,0334 0,71 

CTFE 188,0 1,8577 39,54 

DCTFE 6,5 0,0531 1,13 
6 

CFC-113 382,6 2,7545 58,62 

TFE 14,0 0,1649 5,03 

CTFE 79,9 0,7895 24,09 

DCTFE inap inap inap 
7 

CFC-113 322,5 2,3218 70,86 

TFE 24,1 0,2838 6,40 

CTFE 106,1 1,0484 23,65 

DCTFE inap inap inap 
8 

CFC-113 430,7 3,1008 69,95 

TFE 7,9 0,0930 3,36 

CTFE 46,0 0,4545 16,41 

DCTFE inap inap inap 
9 

CFC-113 308,7 2,2225 80,23 

TFE 3,3 0,0398 0,91 

CTFE 101,3 1,0009 22,94 

DCTFE 4,09 0,0330 0,76 
10 

CFC-113 456,9 3,2894 75,39 

TFE 4,7 0,0553 1,59 

CTFE 72,2 0,7134 20,63 

DCTFE 5,4 0,0438 1,26 
11 

CFC-113 367,5 2,6457 76,50 

TFE 2,8 0,0333 0,63 

CTFE 89,2 0,8814 16,81 

DCTFE 4,1 0,0335 0,64 
12 

CFC-113 596,6 4,2952 81,92 

 

 

 

 

 



Taula 37.- Percentatges de cada producte sobre el càtode de Cu en funció de la densitat de corrent 

Percentatge 
j (mA/cm2) 

TFE CFTE DCTFE CFC113 

10 2,22 42,22 0,46 55,09 

25 24,75 20,57 0,57 76,38 

50 0,35 19,77 0,56 29,31 

100 5,71 47,74 inap 70,40 

150 2,13 19,67 0,36 77,81 

200 1,11 18,72 0,95 79,21 

 

 
   Figura 33.- Quantitats de productes en funció de la densitat de corrent usant el càtode de Cu.                 
 (a) Considerant el CFC. (b) Sense considerar el CFC. 
 
Taula 38.- Àrees cromatogràfiques i percentatges de cada producte obtingudes amb el càtode de Ag 

Experiència Producte Àrea cromat. 
(µV/s) 

Àrea corregida 
(µV/s) 

Percentatge 
(%) 

TFE 18,8 0,2214 4,21 

CTFE 257,7 2,5464 48,40 

DCTFE 7,2 0,0585 1,11 
13 

CFC-113 338,2 2,4348 46,28 

TFE 14,1 0,1661 1,20 

CTFE 831,4 8,2154 59,58 

DCTFE 14,5 0,1173 0,85 
14 

CFC-113 734,8 5,2901 38,36 

15 TFE 11,6 0,1366 2,48 
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CTFE 215,7 2,1314 38,73 

DCTFE 13,4 0,1086 1,97 

 

CFC-113 434,3 3,1267 56,81 

TFE 26,5 0,3121 7,28 

CTFE 347,5 0,2912 6,79 

DCTFE 15,5 0,1258 2,93 
16 

CFC-113 494,1 3,5572 82,98 

TFE 46,0 0,5418 7,93 

CTFE 265,0 2,6186 38,33 

DCTFE 8,2 0,0665 0,97 
17 

CFC-113 500,8 3,6055 52,77 

TFE 38,6 0,4546 5,15 

CTFE 183,7 1,8152 20,49 

DCTFE 7,3 0,0591 0,67 
18 

CFC-113 902,9 6,5004 73,62 

TFE 18,5 0,2179 2,65 

CTFE 203,1 2,0069 24,45 

DCTFE 10,0 0,0809 0,98 
19 

CFC-113 819,6 5,9006 71,90 

TFE 36,6 0,4311 6,17 

CTFE 246,8 2,4387 34,94 

DCTFE 8,8 0,0718 10,28 
20 

CFC-113 561,0 4,0388 57,86 

TFE 7,0 0,0824 0,75 

CTFE 112,9 1,1156 10,15 

DCTFE 4,3 0,0352 0,32 
21 

CFC-113 1355,8 9,7609 88,78 

TFE 8,8 0,1036 2,96 

CTFE 106,1 1,0484 30,00 

DCTFE 5,1 0,0413 1,18 
22 

CFC-113 319,6 2,3009 65,85 

 

 



Taula 39.- Percentatges de cada producte sobre el càtode de Ag en funció de la densitat de corrent 

Percentatge 
j (mA/cm2) 

TFE CTFE DCTFE CFC113 

10 2,70 53,99 0,98 42,32 

25 4,88 22,76 2,45 69,89 

50 6,54 29,41 0,82 63,19 

100 4,41 29,69 5,63 64,88 

150 1,85 20,07 0,75 77,31 

 

 
Figura 34.- Quantitats de productes en funció de la densitat de corrent usant el càtode de Ag.                
(a) Considerant el CFC. (b) Sense considerar el CFC. 
 

 
Taula 40.- Àrees cromatogràfiques i percentatges de cada producte obtingudes amb el càtode de Ni 

Experiència Producte Àrea cromat. 
(µV/s) 

Àrea corregida 
(µV/s) 

Percentatge 
(%) 

TFE inap inap inap 

CTFE 175,7 1,5583 18,99 

DCTFE inap inap Inap 
23 

CFC-113 923,2 6,6465 81,01 

TFE 4,8 0,0565 0,34 

CTFE 880,4 8,6996 52,69 

DCTFE 12,7 0,1029 0,62 
24 

CFC-113 1062,8 7,6515 46,34 

TFE 11,5 0,1354 2,86 25 

CTFE 197,6 1,9526 41,26 
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DCTFE 8,7 0,0708 1,49  

CFC-113 357,4 2,5731 54,38 

TFE 1,97 0,0232 0,42 

CTFE 259,4 2,5632 46,15 

DCTFE 12,1 0,0981 1,77 
26 

CFC-113 398,6 2,8697 51,67 

TFE 5,5 0,0648 1,43 

CTFE 163,8 1,6186 35,79 

DCTFE 5,1 0,0416 0,92 
27 

CFC-113 388,5 2,7969 61,85 

TFE 7,3 0,0859 1,77 

CTFE 168,5 1,6650 34,33 

DCTFE 4,6 0,0372 0,77 
28 

CFC-113 425,2 3,0612 63,13 

TFE 1,80 0,0212 0,35 

CTFE 193,7 1,9140 31,75 

DCTFE 6,9 0,0565 0,94 
29 

CFC-113 560,6 4,0359 66,96 

TFE 4,16 0,0489 1,00 

CTFE 176,1 1,7401 35,78 

DCTFE 7,2 0,0588 1,21 
30 

CFC-113 418,7 3,0144 61,99 

TFE 4,7 0,0553 1,00 

CTFE 121,5 1,2006 21,80 

DCTFE 9,29 0,0750 1,36 
31 

CFC-113 580,1 4,1764 75,83 

TFE 4,2 0,0495 0,91 

CTFE 96,6 0,9545 17,63 

DCTFE 5,0 0,0405 0,75 
32 

CFC-113 606,8 4,3686 80,70 

 

 



Taula 41.- Percentatges de cada producte sobre el càtode de Ni en funció de la densitat de corrent 

Percentatge 
j (mA/cm2) 

TFE CTFE DCTFE CFC113 

10 0,17 35,84 0,31 63,67 

25 1,64 43,70 1,63 53,02 

50 1,60 35,06 0,84 62,49 

100 0,67 33,76 1,07 64,47 

150 0,95 19,71 1,05 78,26 

 

 
 Figura 35.- Quantitats de productes en funció de la densitat de corrent usant el càtode de Ni.                  
(a) Considerant el CFC. (b) Sense considerar el CFC. 
 

 
Taula 42.- Àrees cromatogràfiques i percentatges de cada producte obtingudes amb el càtode de Pb 

Experiència Producte Àrea cromat. 
(µV/s) 

Àrea corregida 
(µV/s) 

Percentatge 
(%) 

TFE 35,7 0,4205 1,73 

CTFE 1833,3 18,1156 74,38 

DCTFE 29,9 0,2422 0,99 
33 

CFC-113 774,8 5,5781 22,90 

TFE 13,2 0,1555 1,26 

CTFE 909,2 8,9842 72,64 

DCTFE 17,2 0,1396 1,13 
34 

CFC-113 429,0 3,0885 24,97 

35 TFE 2,0 0,0245 1,37 
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CTFE 125,6 1,2411 69,48 

DCTFE Inap inap inap 

 

CFC-113 72,3 0,5205 29,14 

TFE 84,4 0,9941 7,73 

CTFE 743,1 7,3428 57,07 

DCTFE 11,8 0,0960 0,75 
36 

CFC-113 615,8 4,4334 34,46 

TFE 16,6 0,1955 1,60 

CTFE 732,0 7,2332 59,41 

DCTFE 20,3 0,1646 1,35 
37 

CFC-113 636,4 4,5817 37,63 

TFE 108,7 1,2803 10,27 

CTFE 637,5 6,2994 50,54 

DCTFE 5,7 0,0464 0,37 
38 

CFC-113 672,0 4,8380 38,81 

TFE 39,6 0,4664 7,08 

CTFE 141,7 1,4002 21,26 

DCTFE inap inap inap 
39 

CFC-113 655,5 4,7192 71,66 

TFE 110,0 1,2956 10,46 

CTFE 420,7 4,1571 33,58 

DCTFE 1,9 0,0155 0,12 
40 

CFC-113 959,8 6,9100 55,82 

TFE 24,2 0,2850 4,57 

CTFE 98,8 0,9763 15,65 

DCTFE inap inap inap 
41 

CFC-113 691,1 4,9755 79,78 

TFE 31,3 0,3687 8,63 

CTFE 91,1 0,9002 21,06 

DCTFE inap inap inap 
42 

CFC-113 417,4 3,0050 70,31 

 

 



Taula 43.- Percentatges de cada producte sobre el càtode de Pb en funció de la densitat de corrent 

Percentatge 
j (mA/cm2) 

TFE CTFE DCTFE CFC113 

10 1,49 76,01 1,06 23,93 

25 4,55 63,27 0,37 31,80 

50 5,93 54,97 0,86 38,22 

100 8,77 27,42 0,06 63,74 

150 6,60 36,71 inap 75,04 

 

 
  Figura 36.- Quantitats de productes en funció de la densitat de corrent usant el càtode de Pb.                 
   (a) Considerant el CFC. (b) Sense considerar el CFC. 
 

 
Taula 44.- Àrees cromatogràfiques i percentatges de cada producte obtingudes amb el càtode de Ni-Cr 

Experiència Producte Àrea cromat. 
(µV/s) 

Àrea corregida 
(µV/s) 

Percentatge 
(%) 

TFE 1,6 0,0188 0,32 

CTFE 38,4 0,3794 6,38 

DCTFE inap inap inap 
43 

CFC-113 769,8 5,5421 93,29 

TFE 4,4 0,0518 0,70 

CTFE 121,1 1,1966 16,25 

DCTFE inap inap inap 
44 

CFC-113 849,1 6,1130 83,04 

45 TFE 1,5 0,0181 0,22 
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CTFE 474,6 4,6897 57,18 

DCTFE 9,6 0,0776 0,95 

 

CFC-113 474,5 3,4161 42,62 

TFE 5,6 0,0659 0,48 

CTFE 885,6 8,7509 64,37 

DCTFE 20,2 0,1636 1,20 
46 

CFC-113 641,0 4,6148 33,94 

TFE 5,5 0,0658 0,63 

CTFE 550,2 5,4367 51,97 

DCTFE 19,7 0,1597 1,53 
47 

CFC-113 666,6 4,7991 45,87 

TFE 7,2 0,0848 0,65 

CTFE 717,7 7,0918 54,66 

DCTFE 14,9 0,1206 0,93 
48 

CFC-113 788,4 5,6760 43,75 

TFE 2,1 0,0254 0,39 

CTFE 279,1 2,7579 42,23 

DCTFE 12,5 0,1017 1,56 
49 

CFC-113 506,4 3,6458 55,82 

TFE 2,05 0,0241 0,36 

CTFE 278,1 2,7480 40,69 

DCTFE 9,9 0,0802 1,18 
50 

CFC-113 541,9 3,9014 57,77 

TFE 3,8 0,0456 0,33 

CTFE 340,5 3,3646 24,31 

DCTFE 13,2 0,1072 0,77 
51 

CFC-113 1434,1 10,3247 74,59 

TFE 3,9 0,0460 0,54 

CTFE 264,2 2,6107 30,44 

DCTFE 7,6 0,0616 0,72 
52 

CFC-113 811,0 5,8387 68,07 

 

 



Taula 45.- Percentatges de cada producte sobre el càtode de Ni-Cr en funció de la densitat de corrent 

Percentatge 
j (mA/cm2) 

TFE CTFE DCTFE CFC113 

10 0,51 11,31 inap 88,16 

25 0,35 60,77 1,07 38,28 

50 0,64 53,31 1,23 44,81 

100 0,37 41,46 1,37 56,79 

150 0,43 27,37 0,74 71,33 

 

 

 
  Figura 37.- Quantitats de productes en funció de la densitat de corrent usant el càtode de Ni-Cr.                 
  (a) Considerant el CFC. (b) Sense considerar el CFC. 
 
Taula 46.- Àrees cromatogràfiques i percentatges de cada producte obtingudes amb el càtode de Cu-Ni 

Experiència Producte Àrea cromat. 
(µV/s) 

Àrea corregida 
(µV/s) 

Percentatge 
(%) 

TFE 5,0 0,0589 0,76 

CTFE 381,9 3,7737 48,65 

DCTFE 6,7 0,0544 0,70 
53 

CFC-113 537,6 3,8704 49,89 

TFE 5,7 0,0671 0,95 

CTFE 355,7 3,5148 49,97 

DCTFE 9,6 0,0782 1,11 
54 

CFC-113 468,5 3,3729 47,96 

55 TFE 11,2 0,1319 1,48 
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CTFE 402,3 3,9753 44,79 

DCTFE 10,3 0,0839 0,94 

 

CFC-113 650,6 4,6839 52,78 

TFE 1,8 0,0215 0,48 

CTFE 170,4 1,6838 37,71 

DCTFE 6,2 0,0508 1,14 
56 

CFC-113 376,3 2,7091 60,67 

TFE 5,2 0,0612 1,05 

CTFE 192,4 1,9012 32,51 

DCTFE 7,8 0,0637 1,09 
57 

CFC-113 530,9 3,8222 65,36 

 
Taula 47.- Percentatges de cada producte sobre el càtode de Cu-Ni en funció de la densitat de corrent 

Percentatge 
j (mA/cm2) 

TFE CTFE DCTFE CFC113 

10 0,76 48,65 0,70 49,89 

25 0,95 49,97 1,11 47,96 

50 1,48 44,79 0,94 52,78 

100 0,48 37,71 1,14 60,67 

150 1,05 32,51 1,09 65,36 

 

 
  Figura 38.- Quantitats de productes en funció de la densitat de corrent usant el càtode de Cu-Ni.                     
  (a) Considerant el CFC. (b) Sense considerar el CFC. 
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Per cada càtode s'han realitzat dues representacions gràfiques de la quantitat de producte 

obtingut en funció de la densitat de corrent. En la gràfica de l'esquerra s'han calculat les 

quantitats percentuals de cada producte tenint en compte el CFC en forma de vapor a la 

fase gas. En general el CFC és el producte majoritari tot i que puntualment el derivat 

CTFE està en major proporció. Com s'observa hi ha una relació inversa entre ambdós 

productes, de manera que quan un augmenta l'altre disminueix. Hom pot destacar també 

que, és el Pb el càtode sobre el que s'obté una major quantitat de TFE a densitats de 

corrent altes. El DCTFE en canvi, s'obté en quantitats relativament poc abundants per a 

tots els càtodes. Això és degut a que la seva baixa volatilitat fa que estigui 

primordialment en fase líquida. 

 

A les gràfiques (b), les quantitats percentuals s'han calculat sense considerar el CFC. 

D'aquesta manera, es pot comparar per a cada càtode els derivats obtinguts a partir del 

CFC, que són els que realment interessen. En general i per a tots els càtodes el derivat 

més abundant és el CTFE. Exceptuant el càtode de plom, en què el CTFE representa al 

voltant d'un 80%, en la resta de càtodes, aquest derivat es troba en proporcions superiors 

al 90%. El TFE s'obté en majors quantitats per al Cu i l'Ag a densitats de corrent baixes. 

Amb el primer s'obté prop d'un 55 % i amb el segon al voltant d'un 20%. Amb el plom 

en canvi, s'obté prop d'un 25 % a densitats de corrent elevades. Finalment el DCTFE 

s'obté en quantitats relativament poc abundants per a tots els càtodes. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


