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RESUM 

 
 
El present projecte pretén realitzar un estudi sobre la realització d’un detergent 
amb una base d’hipoclorit de sodi, i o anomenat més comunament, lleixiu, i amb 
diferents tipus de tensioactius. 

 Aquest estudi, però, parteix d’uns inicis d’uns petits estudis previs realitzats. A 
arrel dels resultats, es farà una sèrie de modificacions, així com dissenys 
d’experiments, que permetin millorar  els resultats, i amb l’objectiu clar de trobar 
aquesta mescla que sigui estable i bona capacitat de  neteja. 

La base de tot aquest projecte és d’hipoclorit de sodi, donat que una de les parts 
importants del producte que s’intentarà aconseguir és que sigui blanquejador. La 
problemàtica doncs, i l’integrés de realitzar aquest projecte, parteix de la poca 
estabilitat que té l’ hipoclorit de sodi, i les dificultats en quant a l’adició d’altres 
elements. 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto pretende realizar un estudio sobre la realización de un 
detergente con una base de hipoclorito de sodio, o llamado más comúnmente, 
lejía, y con diferentes tipos de tensioactivos.  
  Este estudio, sin embargo, parte de unos inicios de unos pequeños estudios 
previos realizados. A raíz de los resultados, se hará una serie de modificaciones, 
así como diseños de experimentos, que permitan mejorar los resultados, y con el 
objetivo claro de encontrar esta mezcla que sea estable y  con buena capacidad 
de limpieza.  
La base de todo este proyecto es el hipoclorito de sodio, dado que una de las 
partes importantes del producto que se intentará conseguir es que sea 
blanqueador. La problemática pues, y el interés de realizar este proyecto, parte 
de la poca estabilidad que tiene el hipoclorito de sodio, y las dificultades en 
cuanto a la adición  de otros elementos. 
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ABSTRACT 

 

This project intends to conduct a study on the performance of a detergent with a 
base of sodium hypochlorite, more commonly called , bleach, and with different 
types of surfactants.  
 

  This study, however, based on a small beginning of previous studies conducted. 
A root of the results will be a series of modifications and design of experiments, 
to improve the results, and with the clear objective of finding the mix that is 
stable and good cleaning ability.  
 

The basis of this project is sodium hypochlorite, as one of the important parts of 
the product will try to achieve that is to be bleach. The problem therefore and 
the interests form this project, from the little that has the stability of sodium 
hypochlorite, and difficulties in terms of other elements addition. 
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CAPÍTOL 1:OBJECTIU 

Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar un detergent per la neteja de 
toba que contingui hipoclorit de sodi, i que a més es mantingui estable. Per el 
seu desenvolupament s’utilitzaràn, com a principals reactius, diferents tipus de 
tensioactius (tant aniònics com no iònics, aigu, hipoclorit de sodi, sabó  i 
segrestant de metalls. 

 

Per verificar que la mescla és idònia, es farà un seguiment de diverses postres a 
diferents concentracions i diferents temperatures. Observant els principals 
factors de PH, viscositat, nivell d’escuma, aspecto, % hipoclorit perdut a mesura 
que passa els temps. 

 

Per tant l’objectiu principal d’aquest porjecte és trobar la formulació que sigui 
més òptima vers aquests fators, i que tingui compatibilitat entre alguns dels 
tensioactius.  
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CAPÍTOL 2: ABAST DEL 

PROJECTE 

 

El què es pretèn és realitzar un estudi sobre el comportament  de l’hipoclorit  
s`dic en el moment que s’ adicionen els tensioactius propis d’un detergent. 

L’estudi es realitzarà en el departament de I+D d’una multinacional líder en el 
sector de la detergència.  

 

Amb aquest estudi es vol desenvolupar un nou producte que pugui arribar a 
surtir al mercat, amb un efecte innovador, i amb efecte blanquejant 
potencialment alt. 
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CAPÍTOL 3:EL CLOR 

 

3.1. Introducció 
Element químic, de símbol Cl, de  número atòmic 17 i pes atòmic 35,453. 

El clor existeix com un gas a temperatures i pressions ordinàries. És el segon en 
reactivitat entre els halògens, tan sols després del fluor, i d’aquí que es trobi en 
estat lliure en la naturalesa només a temperatures  elevades dels gasos 
volcànics. S’estima que 0,045 % de l’ escorça terrestre és clor. Es combina amb 
metalls, no metalls i materials orgànics per formar compostos. Normalment es 
troba formant part de clorurs i clorats, sobre tot en forma de clorur de sodi, en 
les mines de sal i dissolt i en l’aigua de mar. En la majoria dels nombrosos 
compostos que forma presenta estat d’oxidació -1. 

El clor ( del grec χλωρος, que significa “groc verdós”) va ser descobert en 
1774 per el suec Carl Wilhelm Scheele, tot i què creia que es tractava d’un 
compost que contenia oxígen. El va obtenir a partir de la següent reacció: 

MnO2 + 4HCl � MnCl2 + Cl2 + 2H2O 

 

Al 1810, el químic anglès Humphry Davy demostra que es tracta d’un element 
químic i li dona el nom de clor degut al seu color. 

El primer procès electrolític per la producció de clor va ser patentat en 1851 per 
Charles Watt en Gran Bretanya. En 1868, Henry Deacon va produir clor a partir 
d’àcid clorhídric i oxígen  a 400ºC (750º F), amb clorur de coure impregnat en 
pedra pomes com catalitzador. 

El clor és un element molt reactiu de manera que es troba en la naturalesa 
combinat amb altres elements, principalment de clorur sòdic, NaCl, i també 
altres minerals, com la silvina, KCl, o la carnal�lita KMgCl3�6H. 
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3.2. Obtenció del clor 
El clor s’obté principalment (més del 95% de la producció ) mitjançant la 
electròlisis del clorur de sodi, NaCl, en dissolució aquosa, denominat procés del 
clor-àlcali. Es fan servir tres mètodes: 

 

• Electròlisis amb cel�la d’amalgama de mercuri. 

• Electròlisis amb cel�la de diafragma. 

• Electròlisis amb cel�la de membrana 

3.2.1. Electròlisis amb cel�la d’amalgama de mercuri 

 

Va ser el primer mètode per produir clor a escala industrial. 

Es produeixen pèrdues de mercuri en el procés generant problemes 
mediambientals. En les dos últimes dècades del segle XX, es milloraren els 
processos, encara que segueixen perdent uns 1,3 grams de mercuri per tonelada 
de clor produïda. Degut a això ha anat substituint per el que utilitza una cel�la de 
membrana i actualment suposa menys del 20% de la producció mundial de clor. 

S’utilitza un càtode de mercuri i un ànode de titani recobert de platí o òxid de 
platí. El càtode està dipositat en el fons de la cel�la d’electròlisis i l’ànode sobre 
aquest, a poca distància. 

La cel�la s’alimenta amb clorur de sodi i, amb la diferència de potencial 
adequada, es produeix l’electròlisi: 

 

2Cl– – 2e- � Cl2  

Hg + 2Na+ + 2e– � NaHg 

A continuació es procedeix a la descomposició de l’amalgama formada per 
recuperar el mercuri. La base sobre la que està l’amalgama està lleugerament 
inclinada i d’aquesta forma va sortint de la cel�la d’electròlisis i es passa a una 
torre on s’afegeix aigua  contracorrent, produint-se les reaccions: 

H2O + 1e– � 1/2H2 + OH– 

NaHg – 1e– � Na+ + Hg 

D’aquesta forma el mercuri es reutilitza. 

Amb aquest mètode s’aconsegueix una sosa(NaOH) molt concentrada i un clor 
mol pur, no obstant consumeix més energia que altres mètodes i existeix el 
problema de contaminació per mercuri 
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3.2.2. Electròlisis amb cel�la de diafragma 

 

S’utilitza un càtode perforat d’acer o ferro i un ànode de titani recobert de platí o 
òxid de platí. Al càtode se li adhereix un diafragma porós de fibres d’asbest i 
barrejat amb altres fibres (per exemple amb politetrafluoroetilè). Aquest 
diafragma separa l’ànode del càtode evitant la recombinació dels gasos generats 
en aquests. 

S’alimenta el sistema contínuament amb salmorra que circula  des de l’ànode fins 
el càtode. Les reaccions que es produeixen són les següents: 

 

2Cl– – 2e– � Cl2 (en l’ ànode) 

2H+ + 2e– � H2 (en el càtode) 

 

En la dissolució queda una barreja de NaOH (interès comercial) i NaCl 
(reutilitzable). Aquest mètode té l’avantatge de consumir menys energia que el 
que utilitza amalgama de mercuri, però l’inconvenient de què el NaOH obtingut 
és de menor puresa, per el que generalment es concentra. 

 

3.2.3. Electròlisis amb cel�la de membrana 

 

Aquest mètode és el que es sol implantar en les noves plantes de producció de 
clor. Suposa aproximadament el 30% de la producció mundial de clor. 

És similar al mètode del de la cel�la de diafragma: es substitueix el diafragma per 
una membrana sintètica selectiva que deixa passar ions Na+, però no ions OH- 

o Cl-. 

El NaOH que s’obté és més pur i més concentrat que l’ obtingut amb el mètode 
anterior i es consumeix menys energia que en les d’amalgama mercuri, encara 
que la concentració de NaOH segueixi sent inferior, s’obtenen concentracions del 
32% a 35%, i és necessari concentrar-lo. 
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CAPÍTOL 4: 

HIPOCLORIT DE SODI 

4.1.  Introducció 
 

L’ hipoclorit de sodi o hipoclorit sòdic, (conegut popularment com lleixiu) és un 
compost químic del qual la seva fórmula és NaClO. 

Conté el clor en estat d’oxidació +1 i per lo tant és un oxidant fort. Degut a 
aquesta característica destrueix molts colorants per lo que s’utilitza com a 
blanquejant. 

A més s’aprofiten les seves propietats desinfectants. 

Aquest és obtingut a partir del clor gas (Cl2 ) i una solució d’hidròxid de sodi. 

2NaOH + Cl2 � NaCl +  NaClO + H2 O  

En dissolució aquosa només és estable a PH bàsic. Al acidular en presència de 
clorur allibera clor elemental. Per això s’ha d’emmagatzemar allunyat de 
qualsevol àcid. 

 

 

4.2. Característiques físico-químiques 
 

En la taula 1 s’observen les característiques fisicoquímiques de l’ hipoclorit de 
sodi adjuntat també els pictogrames que fan referència al mateix. 

 

 

 

 

 

 



 

 - 7 - 

Taula 1. Característiques físico-químiques de l’ hipoclorit de sodi. 

 

Fórmula molecular NaClO 

Massa molecular 74,45 g/mol 

Color groc-verdós 

solubilitat en aigua a 20º Soluble  

punt d'ebullició 216º per solucions al 12% de Cl2 

sensibilitat a la llum Es descomposa en presencia de llum 

resistència a la temperatura Per sobre de 40ºC es descomposa alliberant O2 

Reducció amb substàncies àcides Violenta, allibera clor gas 

Inflamabilitat No inflamable 

Riscos associats 
corrosiu 

 
 

4.3. Química de l’ hipoclorit 
Quan el clor gas es passa a l’aigua primer de tot es dissol i aleshores es 
desproporciona en àcid hidroclòric i àcid hipoclorós en una reacció reversible 
específica, on la posició de l’equilibri està principalment en el costat esquerre. 
(Reacció 1).  

Quan el Cl2 s’agrega a les bases fortes, com càustic o abonar la reacció amb cal, 
provoca que la reacció es produeixi per etapes. (Reacció 2). 

L’àcid hipoclorós existeix només en solucions aquoses i no es pot aïllar com 
substància pura, Qualsevol tentativa de deshidratar l’àcid hipoclorós condueix  la 
formació de Cl2 O. Les solucions aquoses diluïdes de l’àcid hipoclorós es 
descomposen lentament en la foscor per dues rutes, en àcid hidroclòric i clorat 
(Reacció 3), i a àcid hidroclòric i oxígen (Reacció 4). L’última reacció és 
accelerada per les impureses dels metalls i de la llum.  

 

Tot i què l’àcid hipoclorós és un agent oxidant molt fort, les seves sals ho són en 
menor mesura. L’àcid hipoclorós és un àcid molt dèbil en solució aquosa i les 
seves sals hidrolitzen fàcilment per alliberar l’àcid hipoclorós. (Reacció 5). 
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Cl2+H2O                         HCl + HOCl (Reacció 1) 

Cl2 + 2 OH-                     ClO- + Cl- + H2O                       2HClO+2Cl(Reacció2) 

3 HClO (aq)                     H C lO3 + 2 HCl (Reacció 3) 

2 HClO (aq)                     2 HCl + O2 (Reacció 4) 

OCl-+ H2O                       H ClO + OH- (Reacció 5) 

 

Així, en la solució, el potencial que oxida els hipoclorits depèn del grau al qual la 
hidròlisis ocorri. En condicions alcalines, l’equilibri es desplaça cap a l’esquerra i 
el potencial que oxida és més baix. Si la solució és neutral, l’equilibri en la 
Reacció 5 canvia cap a la dreta, i en un medi àcid l’equilibri posterior de la 
Reacció 2 s’estableix. 

És important saber que el clor es pot trobar en l’aigua en tres diverses formes 
químiques Cl2, HOCl o OCl-. 

 

 

• Condicions de la química de l’ hipoclorit 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Variació simulada en la composició d’una solució de clor amb 
el grau d’acidesa o d’alcalinitat per el Cl de 0,1 M en aigua a 

temperatura i pressió estàndard.  

 

Quan el PH<4, existeix una barreja de Cl2  HOCl. 

A PH=4 existeix una proporció del 100% de HOCl. 

Entre PH=5 i PH=10 hi ha una barreja de HOCl i OCl-. 

A PH=7,5, el quocient de OCl-./HOCl és igual a 1. 

Cl2 
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Per PH>11, hi ha un 100% de OCl-. 

 

La capacitat de la reacció de les diverses formes del clor en aigua incrementa de 
OCl- a Cl2  i disminueix amb el PH. A PH=7,5 el quocient entre OCl-/HOCl és 1. 

Per una altre part, la solubilitat del Cl2 en aigua és molt baixa. 

 

4.4. Equilibri del hipoclorit 
 

 
 
 

Dissociació àcida 

Hidròlisis 

Hidròlisis 

Formació de tri aldehids 

 
 
 
 
 
 

4.5. Estabilitat i descomposició de l’ hipoclorit 

4.5.1. Reaccions de descomposició de l’ hipoclorit 

 

L’ hipoclorit sòdic és un producte molt inestable. L’enteniment dels factors que 
porten aquesta descomposició del producte permet tenir precaució tant en 
l’adquisició del producte com en la seva utilització.  

 

L’ hipoclorit es descomposa de 4 maneres sent la conseqüència immediata la 
reducció de la quantitat de clor actiu. 

 

1. L’envelliment (dismutació) 

Mecanisme espontani, inofensiu de la descomposició de les solucions alcalines 
simples de l’ hipoclorit (sense additius), i representa un límit superior en la vida 
mitjana per els productes de l’ hipoclorit. 
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3 NaClO                      NaClO3 + 2 NaCl 

El mecanisme es basa en dues etapes, sent la primera la limitant de la cinètica: 

 

 a)  

  2 NaClO   NaClO2 + NaCl 

NaClO + NaClO2   NaClO3 + NaCl 

 
 b) 
   

-d [ClO- ] / dt = k [ClO- ] 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Degradació de l’ hipoclorit. 

 

2. Descomposició catalítica pels metalls 

Els metalls causen la descomposició ràpida amb la generació d’ oxígen-gas; 
inofensiu. 

 
 

Mn + 2 NaClO  2 NaCl + O2 

El mecanisme es basa en què l’hipoclorit oxida els metalls de transició a un estat 
d’oxidació que xoida l’aigua. 
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2 Mn+ + HClO2    M(n+1)+ + OH- + Cl- 

2 M(n+1)+ + 2 OH-  2 Mn+ + ½ O2 + H2O 

 

3.  Fotòlisis 

L’hipoclorit de sodi és molt sensible a la llum. L’absorció de la llum ocorre en els 
rajos UV parcialment dintre les regions visibles. 

Els mecanismes són: 

Cl- + O (3P) 
ClO- + hv 

Cl + O- 

 

Els productes acabats han de ser protegits de la llum (ampolles pigmentades). 

 

4. Oxidació d’altres substàncies 

Aquesta última té les possibilitats limitades en la formulació (únicament 
compostos compatibles). 

4.5.2. Factors que influeixen en la descomposició 

 

a) PH (alcalinitat residual) 

Per garantitzar la seva estabilitat, l’hipoclorit de sodi ha d’estar en solució 
alcalina. Degut a aquest efecte normalment s’utilitza sosa càustica o hidròxid 
sòdic. 

 

b) Concentració inicial 

La concentració inicial del producte influencia molt en la seva descomposició. A 
major concentració inicial, major serà la seva descomposició final. (Veure figura 
1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.Descomposició de l’hipoclorit sòdic 
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Per exemple, una solució d’hipoclorit de 200 g/l(± 16% NaClO) es descomposa 
quatre vegades més ràpid que una solució de 100 g/l (± 9% de NaClO). 

 

c)  Temperatura d’emmagatzament 

La temperatura té un fort efecte en la descomposició de l’hipoclorit. És molt 
important que la solució estigui guardada en un lloc tancat, fresc i airejat, a una 
temperatura de uns 5ºC i sense incidència de la llum. Les figures 4, 5, 6 i 7 
representen la influència de la temperatura en la descomposició del producte. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Descomposició de l’hipoclorit en funció de la temperatura 
(12% NaClO a 20ºC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Descomposició de l’hipoclorit en funció de la temperatura (12% NaClO 
a 40ºC). 

NaClO (% en massa) 

 

Temps (dies) 

 

NaClO (% en massa) 

 

Temps (dies) 
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Figura 6. Descomposició de l’hipoclorit en funció de la temperatura (14% NaClO 
a 20ºC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Descomposició de l’hipoclorit en funció de la temperatura 
(14% NaClO a 20ºC). 

 
 

NaClO (% en massa) 

 

Temps (dies) 
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d) Contaminants 

És  la pitjor descomposició, principalment níquel, coure i ferro, entre altres; com 
ara també, metals, sòlids en suspensió (calci, magnesi…). L’oxigen pot causar 
problemes d’embalatges a causa de la pressió ja que s’acumula en l’interior del 
recipient sense poder lliurar-se provocant un augment de volum en els recipients 
arribant en alguns casos a trencar-se. 

 
 
 
 

e) Llum solar 

La llum afecta directament sobre l’estabilitat de l’hipoclorit accelerant la seva 
descomposició. Hem d’evitar l’exposició d’hipoclorit a fonts lumíniques. 

 

4.6. Aplicacions 
 

Des de els seus orígens, el lleixiu es coneix pel seu alt poder desinfectant. Les 
bactèries i els virus són completament eliminats per ella, només és precís aplicar 
la dosis adequada durant el temps necessari (sempre molt breu). 

Tanmateix, el lleixiu posseeix una forta acció fungicida i , alhora, elimina les 
espores. El seu poder bactericida i fungicida es deriven de les múltiples 
aplicacions en el camp de la desinfecció de hospitals, comunitats i llars. És el 
desinfectant més barat i amb major espectre d’acció, ja que no es coneixen els 
gèrmens que el resisteixin. 

També és un producte altament eficaç contra les males olors (agent desodorant), 
ja que no sols elimina bactèries i fongs, sinó que també trenca la substància de 
mala olor produïdes per aquests. 

A més , el lleixiu reforça el poder de neteja dels detergents, especialment rentant 
amb aigües dures (agent blanquejador). Els estudis de rentat demostren que el 
lleixiu és l’eliminador de taques més efectiu per a la roba blanca i de colors 
sòlids, d’entre tots els blanquejants existents. 

Per tant podríem resumir les seves aplicacions en set punts bàsicament: 

 

1. Blanquejar la cel�lulosa i els teixits: Separen les taques que són més difícils 
de netejar amb aigua i detergents. 

2. Tractamentd’aigües: desinfecció i esterelització. 

3. Productes de netejs: elimina taques difícils de les superfícies. 

4. Neteja de fruites i verdures. 
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5. Producció de diversos productes químics: oxidants, blanquejants i 
desinfectants. 

6. Desinfectant: efectiva a baixes dosis sobre bacteries, fongs, espores i virus. 

7. Desodorant: destrueix molècules causants de la mala olor. 
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CAPÍTOL 5: 

TENSIOACTIUS 

 

5.1.  Introducció 
 

Els tensioactius són substancies que influeixen per medi de la tensió superficial a 
la superfície de contacte entre dos fases, (per exemple dos líquids insolubles 
entre si). Quan els tensioactius s’utilitzen en la tecnologia domèstica es 
denominen emulgents o emulsionants, es a dir, substancies que permeten 
mantenir o poden aconseguir una emulsió. 

 

Entre els tensioactius es troben les substancies sintètiques que s’utilitzen 
regularment com a rentat de roba, entre els quals s’inclouen productes com 
detergents per rentadores, rentavaixelles, productes per eliminar la pols de 
diferents superfícies i “champús”. Es van començar a aplicar en la primera meitat 
del segle XX i han provocat que el sabó tradicional quedés en un segon pla.  

 

 

5.2.  Propietats 
 

Els tensioactius són substancies on les seves molècules estan constituïdes per 
dos parts clarament diferenciades. La primera és de caràcter hidròfil, és a dir, 
soluble en aigua o en substàncies polars, mentre que l’altre part és de caràcter 
lipòfil, soluble en substancies apolars.  

 

El contacte amb l’aigua fa que la molècula s’orienti de tal manera que la part 
hidròfuga sobresurt del nivell de l’aigua orientant-se cap al interior, o bé s’ajunta 
amb parts hidròfugues d’altres molècules formant bombolles. La part hidròfila 
queda a la perifèria dissolta en aigua. Aquesta estructura s’anomena micel�la.  
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Figura 8. Micel�la formada per molècules tensioactives. 

 

  

Els tensioactius presenten les següents propietats: 

 

1. Actuen com a detergents,  

2. Formen espuma,  

3. Tenen capacitat solubilitzant,  

4. Són emulsionants,  

5. Es comporten com humectants,  

6. y actuen com a dispersants.  

 

5.3.  Classes de tensioactius  
 

Com ja s’ha comentat  anteriorment y en el PFCI hi ha diverses classes de 
tensioactius. 

 

La classificació dels tensioactius ve donat pel poder de dissociació en presencia 
d’un electròlit i de les seves propietats fisicoquímiques. Poden ser aniònics, 
catiònics, anfotèrics i no-iònics.  

 

A continuació farem un breu repàs de les diferents classes i subclasses.  
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5.3.1.  Tensioactius aniònics 

 

1. Sals sòdiques o potàssiques d’àcids grassos lineals (sabó) 

2.  Alquilbencè sulfonat lineal (LAS) 

3.  Parafina sulfonats 

4.  α-olefi sulfonat 

5.  Dialquilsulfosuccionats 

6.  Alquilsulfats 

7.  Alquil polièter sulfats 

8.  Alquilfosfats 

9.  Alquilbencens sulfonats de cadena llarga 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema tensioactiu aniònic 

5.3.2. Tensioactius catiònics  

 

1.  Amines greses i les seves sals 

2.  Sals d’amoni quaternari 

3.  Amines greses polietoxilades 
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5.3.3.  Tensioactius no-iònics 

  

1.  Alquilfenols polietoxilats 

2.  Alcohols grassos polietoxilats 

3.  Àcids grassos polietoxilats 

4.  Alcanolamides  o condensats d’alcanolamines 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema tensioactiu no iònic 

  

5.3.4. Tensioactius anfotèrics  

 

1. acil-aminoàcids 

2. n-alquil-aminoàcids 

 

 

5.4. Elecció dels tensioactius 
 

Bàsicament per preveure el nostre projecte escollirem tensioactius de naturales 
aniònica que acostuma a ser sals d’àcids grassos naturals. Això té una fácil 
explicació, donat que els tensioactius catiònics al tenir normalment amonis 
quaternaris, són incompatibles amb l’hipoclorit i detergents aniònics. A més la 
seva netaja és molt menys efectiva que la dels aniònics. 

Un altre punt d’especial menció, és la incorporació de tensioactius no-iònics amb 
un poder de disminució de l’efecte escumant. Tenen una bona incorporació donat 
que no presenta càrrega  (equilibri entre el grup lipòfil i hidròfil), no irriten la pell 
per contacte i provenen de sabons naturals. 
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En aquest porjecte tractarem de barrejar aquestes dues classes de tensioactius i 
veure el seu comportament, ambla finalitat d’augmentar el grau de neteja de la 
fórmula. 
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CAPÍTOL 6:DISSENY 

D’EXPERIMENTS  

 

6.1. Metodologia experimental 
 

El disseny d’experiments és una peça clau per l’obtenció de resultats amb el 
menor número d’assaigs en el laboratori. Amb aquesta eina es pot preveure el 
comportament aproximat de fórmules associades a compostos, concentracions, 
combinacions de dos o més productes... Emprant aquestes eines s’optimitza el 
treball de laboratori, reduint-lo sensiblement  de manera racional. 

 

Per poder escollir adequadament el tipus de disseny necessari en cada cas és 
important fixar una sèrie de paràmetres:  

 

Número de compostos que intervenen 

 

Rang de variació de les concentracions 

 

Indicadors d’eficàcia (assajos a realitzar, importància de cadascun d’ells...) 

 

Altres (límits, interaccions amb altres productes...) 

 

Amb tots aquests paràmetres i l’experiència podrem escollir un disseny que ens 
ajudarà a realitzar les experiències. 
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6.2.  Alternativa a l’enfoc tradicional 
 

Els orígens del disseny d’experiments se situen ens els treballs realitzats a l’àrea 
d’agricultura per l’estadístic anglès Sir Ronald Fischer (1890 – 1962), on va 
posar a la pràctica tècniques de valoració i assaig. Entre els anys 1950 i 1960 es 
van desenvolupar una varietat tan gran de mètodes que, actualment, es poden 
aplicar a totes les disciplines científic - tècniques. El disseny experimental va 
esdevenir interessant per a la recerca industrial i especialment a la tecnologia de 
processos químics. Després de 1960, amb la irrupció de la informàtica, aquesta 
tècnica  és un procediment racional per resoldre problemes de recerca i de 
desenvolupament.  

 

En el procés d’optimitzar s’ha de determinar, per començar, la importància de les 
diferents variables que intervenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Enfoc tradicional: una variables cada vegada. 

 

En cas de voler estudiar la influència de tres variables es faria de la següent 
manera: se’n modifica una i les altres dues es mantenen constants. D’aquesta 
manera, es començaria a assajar la variable “concentració”, c, a dos nivells 
diferents, punts 1 i 2, mentre que la variable “temperatura”, T, i “temps de 
reacció”, t, es mantenen constants al seu punt més baix. De la mateixa manera 
es fa l’assaig del punt 3, on es manté la concentració i el temps del punt 1, però 
s’incrementa la temperatura. I així per a tots els punts a estudiar. 

 

Aquest procediment és insatisfactori, no només pel nombre elevat d’assaigs, sinó 
perquè les combinacions dels nivells de les variables es fa de forma arbitrària i 
no sistemàtica.  
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6.3. Conceptes previs 
 

Per entrar més fàcilment en la tècnica del disseny d’experiments, és millor 
emprar un llenguatge específic que consta d’uns quants conceptes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema d’un sistema amb les seves interaccions 

 

6.3.1.  Sistema 

 

Està constituït per tres parts diferenciades que interactuen entre sí: les entrades 
(factors), les transformacions i les sortides (respostes) 

 

6.3.2.  Factor 

 

Variables independent que té una influència sobre el sistema i que volem avaluar 
de forma directa. Pot ser controlable o no controlable. Els valors dels factors en 
els que es realitzarà l’experiment s’anomenen nivells. Aquests nivells poden ser 
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qualitatius o quantitatius. Quan s’estudia un sistema interessa que la major part 
dels factors siguin coneguts. Els factors desconeguts introdueixen soroll en els 
resultats i fan difícil la comprensió del comportament del sistema. 

 

6.3.3. Resposta 

 

Conseqüència induïda per la influència dels factors sobre el sistema. Són 
variables dependents. Poden ser extensives o intensives, segons depenguin o no 
de la grandària del sistema, també poden ser contínues o discretes, segons els 
tipus de valors que puguin prendre.  

 

La tasca d’un disseny experimental consisteix en establir les relacions entre els 
factors i les respostes. 

 

6.3.4. Efecte 

 

L’efecte d’un factor és el canvi que experimenta la resposta quan el factor passa 
del nivell baix al nivell alt. 

 

6.3.5. Interacció 

 

Existeix interacció quan la resposta d’un factor depèn del nivell d’un altre factor. 

 

El disseny d’experiments permet modificar simultàniament totes les variables 
dintre del domini experimental. Amb pocs experiments es poden diferenciar les 
variables essencials de les variables no essencials i reconèixer la direcció vers la 
qual hi ha òptim. El gran avantatge és modificar simultàniament les variables ja 
que això redueix enormement el nombre d’assaigs i alhora permet detectar i 
quantificar interaccions entre les variables. De cara futurs assaigs, només es 
continua treballant amb les variables significatives. 

 

L’ordre en que es porten a terme els assaigs serà aleatori per reduir al màxim la 
influència dels errors sistemàtics. 
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CAPÍTOL 7:PROVES 

D’ESPUMA.MÈTODE 

ROSS MAILS 

 

7.1. Objectiu 
Serveix per a la medició del poder espumant de netejadors mitjançant el mètode 
Ross Mails. 

 

7.1.1. Material 

 

• Ross Mails 

• Cronòmetre 

• Vas de precipitats de 400 ml 

• Agitador magnètic 

• Balança 
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(Foto número 16) 

 

7.1.2. Procediment 

 

Consta de una columna de 50 mm de diàmetre i 90 cm de llarg, la qual es troba 
a dintre d’una altre per la que circula H2O a temperatura constant, i de una 
pipeta de 200 ml de capacitat, amb un orifici de sortida de 2,9 mm de diàmetre y 
10 mm de llarg. 

 

7.1.3. Preparació de la mostra 

 

Depenent de les característiques del producte a testar s’evalua aquest en 
concentrat i/o en dilució al 1%, per la qual cosa es pesen 3 gr en un vas de 
precipitats de 400 ml, i la resta d’aigua de l’aixeta. 

 

7.1.4. Medició de l’espuma 

 

S’introdueixen 50 ml de la solució dintre de la columna (fins a enràs). Aquesta 
operació es realitza amb molta cura deixant lliscar el líquid per les parets 
internes de la columna per a què no es produeixi espuma. 

S’omple la pipeta amb 200 ml de solució i es col�loca en la part superior de la 
columna. 

En el moment en què s’obre la clau  de la pipeta la solució cau sobre sí mateixa 
formant escuma. Immediatament després de que hagin acabat de caure els 200 
ml de solució, es possa en marxa el cronòmetre i es medeix l’altura de 
l’escuma(h0), es tornen a prendre medicions transcorreguts 30 segons (h1/2), i 
un minut (h1), 2 minuts (h2), i 5 minuts (h5). 

S’obre la clau inferior de la columnaper a què aquesta es buidi i es neteja amb 
aigu de l’aixeta, assegurant-nos de que quedi ben neta. 

(Foto número 17) 

 

7.1.5. Valoració i presentació de resultats 

 

Les dades obtingudes poden ser representades gràficament en funció del temps. 
Per saber si el resultat el considerem bo o no, per a aquest projecte i segons el 
que es vol aconseguir, es marquen els següents varems, que són les alçades que 
poden arribar a tenir l’escuma: 
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• Entre    0-10 �  òptim 

• Entre 10-20 � acceptable 

• > 20 � no recomanable. 
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CAPÍTOL 8:  RESULTATS 

 

8.1. Introducció 
 

L’hipoclorit de sodi, és molt inestable en el moment en què s’adicionen 
tensioactius,perfums, color,etc. 

 

Avui en dia, existeix una àmplia gamma de detergents, i sobretot detergents per  

la roba, ja sigui per si és delicada, de color, blanca, etc. Però s’ha observat que 
cada cop més, s’adicionen quantitats de lleixiu a les rentadores, per aconseguir 
que la roba quedi més blanca, eliminar taques més difícils, o fins i tot acabar 
amb les males olors. Quan parlem de lleixiu, ens referim a l’hipoclorit de sodi.  

Això ha estat el motor de la idea de crear un sol producte que englobi totes dues 
característiques, la de netejar, i la de blanquejar. Principalment, per la comoditat 
de utilitzar tan sols un envàs per cumplir totes dues funcions, més estalvi de 
diners, i sobretot d’espai. 

Però això no és treball fácil, ja que l’hipoclorit de sodi, és una substància molt 
inestable, com ja s’ha parlat en el seu apartat, i ho és encara molt més quan 
s’adicionen detergent, amb els respectius tensoactius, perfums, colors, enzims, 
posibles blanquejadors, potenciadors i abrillantadors. 

L’abast d’aques projecte, s’ha basat en l’addició de detergent amb els 
tensioactius i sabó, sense perfums, i color, degut a la complexitat que donaba la 
primera part. 

S’intentarà que la mescla de l’hipoclorit de sodi amb difernets tipus de 
tensiactius, i el sabó, sigui el més estable posible, per el futur estudi en l’adició 
de perfum i color. 
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Per mesurar aquesta estabilitat en quant a l’adicionament dels tensioactius a 
l’hipoclorit de sodi, es basa en sobretot 4 aspectes: 

 

 

-La quantitat de hipoclorit de sodi que perdura en el temps 

- La viscositat 

-L’aspecte i color 

-PH 

 

Per mesurar la quantita d’hipoclorit que perdura en el temps, de cada mescla 
realitzada, es divideixen en quatre envasos, i es calcula amb el valorador, la 
quantitat inicial d’hipoclorit de sodi. A continuació, cada envàs es col�Loca a 
diferent temperatura, de 60,40,20 i 5ºC. L’envàs que va a l’estufa de 60ºC, es 
mesurará diàrament la quantitat d’hipoclorit de sodi al valorador. La resta de 
temperaturas es farà a la setmana, les dos setmanes, les cuatre setmanes, les 
vui setmanes, i les dotze setmanes.  

Per callificar una mescla com a estable en quant la quantitat d’hipoclorit de sodi 
que perdura en el temps, hauria de cumplir amb els següents requisits: 

 

-Les mescles a les neveres de 5 i 20ºC, haurien de contenir hipoclotir de sodi, 
preferiblement fins les 12 setmanes. 

-La mescla a l’estufa de 40ºC, hauria de contenir hipoclorit de sodi 
preferiblement fins la vuitena setmana. 

-La mescla a l’estufa de 60ºC, hauria de contenir hipoclorit de sodi, 
preferiblement als 5 dies aproximadament. 

 

Per calificar una mescla com a estable en quant a viscositat, hauria de tenir uns 
valors entre 200-500 cP. 

Per calificar una mescla com a estable en quant a color i aspecte,  

 

• color transparent, amb to groguenc propi de l’hipoclorit de sodi. 

• Aspecte homogeni i transparent, d’una sola fase,i líquid. 

 

Per calificar una mescla com a estable en quant a el valor del PH, haches hauria 
de tenir un valo entre els 13 i 14. 
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Aquests resultats per poder identificar les bones mescles, són tan sols orienta 
tius, donat que depèn directament del conjunt de tots els factors, ja que per 
exemple, una mescla que als 6 dies, a l’estufa de 60ºC doni 0% d’hipoclorit de 
sodi, però la barreja sigui homogènia i transparent, amb un color, PH, i viscositat 
adecuada, també es consideraria una bona mescla. També en el cas que un dels 
factors s’allunyés delsvalors ideals o esperables, tot i que els altres factors siguin 
correctes, la mescla no seria bona, però sí donaria una visió del que es podria 
cambiar perque aquesta millorés. 

 

 

 

8.2. Tractament del problema 
 

El que es pretèn és aconseguir que la mescla de l’hipoclorit de sodi amb el 
detergent sigui el més estable posible. 

 

Abans de plantejar-se la realització d’aquest projecte, existia uns estudis previs 
pel futur seguiment del projecte que s’ha realitzat. 

En aquests estudis previs, es va determinar unes materies primeres 
indispensables per la realització del projecte, com són l’hipoclorit de sodi, la 
sosa, i el segrestador d’ions Sèquion.  

L’estudi es va basar quines serien les concentracions adequades per mtreballar 
en la possible mescla d’aquests amb els respectius tensioactius que s’anirien 
provant.  

Els resultats van ser unes concentracions concretes de cada un d’ells, i que 
serviràn de base de qualsevol dels experiments que es realitzaràn en aquet 
projecte. 

 No obstant,també es va realitzar l’estudi previ de quin sería el millor sabó. Es va 
determinar que aquest podría estar l’àcis làuric a una concentració del 2%, tot i 
que, considerat també com materia primera base de tots els experiments, en 
determinades fórmules esprescindeix del sabó per tal d’analitzar altres qüestions 
que s’aniràn explicant. 

Aquestes concentracions de les quals partim són de 3% d’hipoclori de sodi, 1% 
de sosa, i 0,1% de Sequion. 

Posteriorment a aquests estudis, es va realitzar la primera prova afegint 
tensioactius, com el PL 28, LST254, i Fas de cadena curta. Els resultats que es 
van obtenir van ser tan sols de l’estabilitat a 60ºC, i els resultats van ser els 
següents: 
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Taula 2. Resultats de l’estabilitat a 60ºC per les mostres  

3x1,3x2,3x3,3x4,3x5,3x6,3x7. 

 

Els resultats de l’estabilitat a 60ºC no van ser masa bons, així com la seva 
capacitat de detergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS  ESTABILITAT 60ºC 

 Dies 0 1 2 3 6 7 

3X1 2,66 1,835 1,165 0,39 0,01 0,01 

3X2 2,58 1,595 0,75 0,19 0,01 0,01 

3X3 2,56 1,095 0,3 0,01 0,01 0,01 

3X4 2,52 0,68 0,01 0,01 0,01 0,01 

3X5 2,57 1,1 0,325 0,01 0,01 0,01 

3X6 2,59 1,09 0,275 0,01 0,01 0,01 

3X7 2,57 0,955 0,165 0,01 0,01 0,01 
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8.3. Resultats 

 

Totes les solucions d¡hipoclorit de sodi que reacciona correctament tenen un 
color groguenc. Són oxidants molt forts i inestables, és a dir, el clor actiues va 
perdent a mesura que passa el temps (en funció de diferents factors) per molt 
que es conservi en bon lloc. 

Per estabilitzar l’hipoclorit de la mostra, s’addicionaba sosa(hidròxid de sodi), per 
aumentar el seu ph obtenint el correcte medi àlcali, evitant així l’evaporació del 
clor. El sèquion s’afegeix per una senzilla raó, i és que el seu caraàcter 
segrestant de ions metàl�lics com el Níquel, Coure, Cobalt, Magnesi, Ferro, entre 
d’altres, i l’aportació de millora per l’estbilitat de l’hipoclorit de sodi, el fan 
indispensable. 

Els tensioactius utilitzats, s’afegeixen per diferents motius: són dispersants de la 
brutícia, són netejadors (agents per emulsionar la brutícia), són estabilitzants de 
partícules i aporten viscositat a la mostra. 

Com ja s’ha dit, segons els resultats a cada mescla, es variarà en quantitat o 
tipus de tensioactiu al següent experiment, per tal de millorar l’anterior. 

 

Per a estudiar la degradació de l’hipoclorit de sodi, així com la seva viscositat, 
primer es realitza un procediment d’observació durant 5 dies o més de la 
degradació de l’hipoclorit a 60ºC; les mostres que es considerin més apropiades i 
que han passat amb èxit aquest període es tornen a tractar amb més 
meticulositat. Les mostres de cada experiment es posen a 5ºC, 20ºC, 40ºC per a 
observar la seva evolució, tant en el PH, com la seva viscositat i la concentració 
d’hipoclorit sòdic a aquestes tres temperatures. 

 

La viscositat és la reistència d’un fluid a fluir, i dismnueix a mesura que 
augmenta la temperatura; per tant a 40ºC el que e un principi s’espera és que hi 
hagi una disminució de viscositat i un augment a 5ºC; és per això que tots els 
envassos de totes les temperatures, es col�loquen prèviament en una nevera a 
20ºC per atemperarlesi així veure les progressions. 

De cada un dels experiments que es facin es farà un seguiment per veure com va 
evolucionant. Si aquest no és apte al cap d’un dia o d’una setmana o d’un cert 
temps, es cancelarà el seu seguiment. 

 

Quant existeix alguna fórmula que no dona els resultats esperats, es depositarà 
en el contenidor de reciclatge de l’hipoclorit, doncs tots els reactius amb els que 
s’experimenta són compatibles amb el mateix 
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8.4. EXPERIMENT 1 
 

8.4.1. Objectiu 

 

Es pretèn millorar tan l’estabilitat de l’hipoclorit sòdic a 60ºC com la seva 
capacitat de detergència. És per això que es surpimeix el TEXAPON 842 , per el 
SAS.  

 

8.4.2. Descripció de l’experiment 

 

Aquestes fórmules es realitzaràn gràcies al tractament mitjançant un diagrama 
ternari, del qual prèviament haurem fixat les concentracions aproximades que 
volem de cada element de la nostra fórmula. 

 

1. Escollim els tensioactius que formaran part del nostre experiment, en aquest 
cas seràn el PL 28, EL SAS i el LST 254.  

 

 

PL 28 (1.4%) 

 

 

 

 

 

 

SAS (3-6%)       LST 254 (3,53.7,06%)
   

Figura 13. Diagrama ternari de tensioactius. 
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2. El mètode utilitzat com s’observa en la figura 13, és un disseny de mescles. 
Format per un triangle major que abarca el total de la concentració de cada 
producte. 

3. El triangle petit són elslímits de restricció que nosaltres seleccionem a partir 
de l’experiència. Per exemple acordem que els límits del PL 28 siguin entre 

1-4%, els límits del SAS estaríen entre 3-6% i el límit del LST 254 seria de 3,53-
7,06%, quedant així acotat un triangle de menor envergadura. 

4. Per estudiar el sistema es formulen punts en elsextrems, punts mitjos i en el 
baricentre del nostre triangle seleccionat. 

5. Un cop realitzat els set punts del diagrama amb les seves respectives 
concentracions, anem a realitzar el seguiment de les fórmules mitjançant 
estabilitat a 601C i si són resultats òptms, es passarà a fer l’estudi a les 12 
setmanes. 

 

 

Les següents dades són les que es van obtenir en quant a l’estabilitat a 60ºC 

 

 

Gràfic 1. Estabilitats a 60ºC de l’hipoclorit de sodi en les fórmules 
3x1,3x2,3x3,3x4,3x5,3x6,3x7. 

 

 

Com que els resultats de les estabilitats a 60ºC van ser òptims, es realitza 
l’estudia a les 12 setmanes per a 5,20 i 40ºC.  (Resultats en l’annexe V) 
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8.4.3. Conclusions 

 

• S’observa que les viscositats no són gens òptimes per cap temperatura, un 
cop atemperades totes a 20ºC. 

• L’aspecte que presente a qualsevol temperatura acostuma a estar separat 
en dues fases, o bé és opac,i per tant, no òptim. 

• Els PH’s donen uns valors òptims, tot i que podriem dir que una mica 
baixos, és a dir, <13. 

• Els colors són els característics de una mescla amb hipoclorit de sodi, però 
l’adequat seria transparent. 

• El percentatge d’hipoclorit que en resta al llarga de les setmanes és 
satisfactori, i és per aquest motiu pel qual es planteja una modificació 
d’aquestes mescles, i no descartar-la totalment. 

• Aquesta mescla no compleix els requisits dels objectius del projecte, per 
tant, és desestimada. 

• Es sospita que la matèria prima que afecta en gran mesura a l’estabilitat 
de l’hipoclorit de sodi, és el no iònic. 

 

8.4.4. Observació 

S’ha observat que la matèria prima que ha costat molt en dissoldre’s ha estat el 
SAS. Per tant, en el següent experiment es tractarà de solventar aquest tema 
amb l’addició d’un altre tensioactiu que faci més fàcil la dissolució del SAS. 

L’altre problema a solucionar és la difícil dissolució del SAS. Per intentar resoldra-
ho, s’afegirá un nou tensioactiu, el cumen. Aquest ajudarà en la seva dissolució. 

S’afegeix però, a mode de prova, un antiespumant, el tegosoft.Per tant, la 
composició d’aquesta nova fórmula la integren lessegçúents matèries primeres: 
Hipoclorit de sodi, sosa, sèquion, PL-28, SAS, cumentegosoft i àcid làuric. 
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8.4.5. Ross mails 

 

Els resultats obtinguts per Ross mails són els següents: 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 2. Ross mails en les fórmules 3x1,3x2,3x3,3x4,3x5,3x6,3x7. 

 

Es pot observar que els resultats comencen una mica alts, pero als 5 minuts 
practicament no hi ha espuma. També es pot observar que hi ha 3 fórmules que 
desde un principi feien poca espuma. Aquestes són la fórmula 3x5, 3x6 i 3x7. 
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8.4.6. StatGráfics 

 

Aquest apartat correspon al títol d’un programa informàtic que serveix per el 
tractament de sistemes ternaris o barrejes. 

Es comença mitjançant la introducció de les dades d’estabilitat, aspecte, PH, 
viscositat obtinguts, i delimitant una sèrie de paràmetres, el programa de forma 
visual, mostra quina tendència tenia aquest sistema que nosaltres habiem 
construit per cada paràmetre que haguéssim introduit. 

 

Figura 14. Visualització de les estabilitats als dos dies. 
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Figura 15. Visualització de les estabilitats als 3 dies 

 

 

Es pot visualitzar la tendència de quins són els tensioactius que el podrien fer 
més estable, però no el podem comparar a cap altre model ja que és el primer 
experiment. 
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8.5. EXPERIMENT 2 

8.5.1. Objectiu 

 

Les bases d’aquest nou experiment són fundades en els possibles errors de 
l’anterior. 

Es tractarà d’augmenta l’estabilitat de l’hipoclorit de sodi, i facilitar la dissolució 
del SAS. 

8.5.2. Descripció de l’experiment 

 

Primerament, es suprimeix l’adició del tensioactiu no iònic, ja que s’ha sospitat 
que és aquest el que afecta a l’estabilitat de l’hipoclorit de sodi. Al suprimir-lo es 
comprovarà aquesta hipòtesis. Amb aquesta decissió, però, es té present que la 
capacitat de detergència disminuirà. Paral�l3lament, s’afegeix un antiespumant, 
el tegosoft, que farà que es redueixi l’efecte d’espuma. 

Es fan 4 mescles diferents, ja que es farà a diferents concentracions. Les 
concentracions de SAS i pl-28 es mantindr`n constants, i lesque variaràn són 
elsdos nous tensioactius que afegim, ja que no sabem quin comportament 
tindràn. Les concentracions del Cumen seràn dels valors de 2% i 4%, mentre 
que el tegosoft, s’adicionarà en poca quantitat, de un 0,3% i 0,6%. 

 

En primer lloc es col�loca un envàs amb la fórmula a 60ºC, i es fa el seu estudi 
de percentatge d’hipoclorit present diàriament. Els valors obtinguts es 
representen en el següent gràfic: 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 3. Estabilitats a 60ºC de l’hipoclorit de sodi en les fórmules 
DEL01, DEL02, DEL03, DEL04.. 
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Com els resultats a 60ºC van ser satifactoris, es va procedir a medicions de 
dades inicials com la viscositat i PH, i s’emmagatzemà en diferents temperatures 
pel posterior estudi a la setmanes, a les dues setmanes, a les quatre setmanes, 
ales vuit setmanes i finalment a les dotze setmanes. (Resultats en l’annexe V) 

 

8.5.3. Conclusions: 

 

•  L’estabilitat a 60º C, en les cuatre fórmules ha estat satisfactori, ja que 
han durat com a mínim 5 díesamb hipoclorit de sodi. La que menys 
estabilitat ha mostrat, tot i ser óptima, és la  que hem anomenat 
com DEL03. 

• Els aspectes i color a 40ºC i 20ºC són molt bons, però a 5ºC, totes les 
fórmules solidificaben, aparentant un bloc de gel. Aquest aspecte apareixia 
al cap d’un dia d’estar a la nevera de 5ºC. (foto número 18) 

• Les viscositat a 40ºC i a 20ºC són força baixes i per tant nosón bones com 
a resultat. La fórmula que dona més viscositat , tot ino ser òptima, és la 
anomenada DEL02. A 5ºC, no s’ha pogut mirar la viscositat donat l’aspecte 
sólid. 

• Els resultats del PH són òptims, tot i que són infeirors a 13, però s’apropen 
molt a aquest valor. Curiosament, les mostres DEL01 i DEL02 mostren un 
PH  a les 4 setmanes a la temperatura de 40ºC de valors entre 10-11, 
valors massa baixosper considerar-los òptims. 

• L’estabilitat a 5ºC i 20ºC és bona. Però els resultats obtinguts a 40ºC no 
són del tot correctes, ja que a les 4 setmanes presenten 0% en hipoclorit 
de sodi. 

 

 

8.5.4. Observacions: 

 

En la mostra anomenada DEL01, Al afegir el PL28, apareix gran quantitat 
d’escuma superficial. Però en afegir seguidament l’Eltesol, l’escuma despareix i 
l’aspecte es veuben dissolt. 

 

En la mostra DEL02, en tot moment l’aspecte és de ben dissolt. 

En les mostres DEL03 i DEL04, es veu com queda una petit quantitat d’escuma 
superficial. 
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8.5.5. Ross mails 

 

Els resultats obtinguts per Ross mails són els següents: 

 

 

 

Gràfic 4. Ross mails en les fórmules DEL01, DEL02,DEL03,DEL04.. 

 

Visualment s’aprecia que els valors que s’obtenen són extremadament alts, per 
tant, com a prova d’espuma, lesfórmules són totalment inviables. 
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8.6. EXPERIMENT 3 
 

8.6.1. Objectiu 

 

L’objectiu bàsic d’aquest nou experiment, és resoldre el problema de la 
solidificació que apareéis as 5ºC. 

 

8.6.2. Descripció de l’experiment: 

 

Per solucinar el problema descrit a l’objectiu, en haches nou experiment, es 
realitzará tan sols dues fórmules, ja que mantendrá l’estructura en quant a 
matèries primeres de l’anterior experiment, però es suprimirá una d’elles, el 
Cumen, per veure si és aquest el que causa la solidificació als 5ºC. Per tant, hi 
haurán dos fórmules ja que es mantendrán les dos concentracions proposades a 
l’anterior experiment de 0,3 i 0,6 de tegosoft. Les concentracions de SAS i PL28  

es mantenen constants en totes dues fórmules. 

 

Primerament, es realitza les dos fórmules, i  es col�loquen cda una en un envàs  

per fer l’estudi diari de l’estabilitat de l’hipoclorit de sodi  a l’estufa de 60ºC. 
Aquest són els resultats expressats gràficament: 

Gràfic 5. Estabilitats a 60ºC de l’hipoclorit de sodi en les fórmules 
DL011,DL012.. 
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Els resultats a 60ºC són molt bons, ja que la DL011 conté hipoclorit sòdic fins als 
10 dies, i la DL012 fins als 9 dies. Totes dues sónideals per començar a fer 
l’estudi a 5ºC, 20ºC i 40ºC.  (Resultats en l’annexe V ) 

(Fotos 19 i 20) 

8.6.3. Conclusions 

 

• S’observa que l’aspecte  a 5ºC, no ha millorat amb la supressió del 
Cumen, en cap de les setmanes d’estudi. 

• L’aspecte de les dues fórmules a 40ºC és bo,però a 20ºC ha empitjorat 
respecte l’experiment anterior. O bé es separa en dos fases, o és grumós, 
o bé opac. 

• S’ha observat que la viscositat a 20ºC i 40ºC ha augmentat molt, de 
l’ordre aproximat de 10 vegadesmés a l’anterior experiment, i per tant, 
dona uns valors aceptables i òptims. La viscositat a 5ºC no s’ha pogut 
estudiar donat que desde el principi el seu aspecto era sòlid. 

• S’observa que l’estabilitat de l’hipoclorit de sodi a 5ºC i 20ºC eés molt 
bona, ja que aguanta fins a la setmana dotze, i arriba a aquesta setmana 
amb valors de percentatge d’hipoclorit de sodi, molt alts, al voltant del 2% 
o més. 

• L’estabilitat de l’hipoclorit de sodi a 40ºC ha millorat respecte 
l’esxperiment anterior La fórmula anomenada DL011, conté hipoclorit de 
sodi fins la setmana vuit, i la fórmula anomenada DL012, fins a  setmana 
quatre. 

• Els Ph’s a totes les temperatures tenen uns valors òptims, i fins i tot 
alguns amb valors superiors a 13. 

 

 

8.6.4. Observacions: 

 

En la fórmula anomenada DL011, en afegir el PL28, s’observa com apareix 
escuma i l’aspecte és molt més viscós. En afegir posteriorment el SAS, costa 
molt de barrejar-se. 

 

En la fórmula anomenada DL012, en acabar-la apareix una petita quantitat 
d’espuma, però, aparentment la mescla sembla ben dissolta. 
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8.6.5. Ross mail 

 

Gràfic 6. Ross mails en les fórmules DL011,DL012.. 

 

Es pot observar com els valors obtinguts són molt alts, i per tant no òptims. 
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8.7. EXPERIMENT 4 
 

8.7.1. Objectiu:  

 

En veure els problemas d’escuma que havien donat en l’experiment anterior, 
haurem de modificar una matèria primera persolucionar-ho. També es tornarà  
tractar el tema de la solidificació als 5ºC, per tal de averiguar quiné s el causant, 
donat que en l’experiment anterior, suprmint el Cumen, aquest problema no s’ha 
corregit. 

 

8.7.2. Descripció de l’experiment: 

 

En aquest nou experiment, tractarem de mantenir el SAS i el PL28 i a les 
mateixe concentracions que l’experiment anterior. Per solucionar el problema de 
l’escuma que apareixia en fer les mescles, es treu el sabó, o àcid làuric, per fer la 
proba, de què no és cap altre causant. 

Per millorar el tema de la solidificació als 5ºC, s’afegirá un tensioactiu usat en 
altres experiments anteriors, el No Iònic. 

Per realitzar-o, es farán dues fórmules, donat que la concentració del PL28, el 
SAS, i el no iònic, seràn les mateixes a les duesfórmules, però, la concentració 
delTegosoft, continuará essent 0,3 i 0,6. 

 

Com a tots elsexperiments, primer es realitzen les dues fórmules i es col�loquen 
una quantitat de cada una a dos envasos respectivament, que anirán a l’estufa 
de 60ºC. Es fará l’estudi diari de l’estabilitat d’hipoclorit de sodi, i els resultats 
expressats gràficament són els següents: 
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Gràfic 7. Estabilitats a 60ºC de l’hipoclorit de sodi en les fórmules 
DL021,DL022. 

  

 

Els resultats a 60ºC són bons, ja que la DL021 conté hipoclorit sòdic fins als 6 
dies, i la DL022 fins als 5 dies. Totes dues són ideals per començar a fer l’estudi 
a 5ºC, 20ºC i 40ºC. (Resultats en l’annexe V) 

(Foto número 21) 

 

8.7.3. Conclusions 

 

• S’observa que el problema amb la solidificació ha desaparegut. 

• L’escuma superficial que apareixia en realitzar la mescla, també ha 
desaparegut, però ara la mecla és opaca en totes dues fórmules. 

• L’estabilitat de l’hipoclorit de sodi a les temperatures de 5ºC i 20ºC són 
molt bones, ja que a les 12 setmanes encara contenen hipoclorit sòdic, i 
amb quantitat considerable, tot  que la fórmula DL022, una mica inferior 
respecte a la fórmula DL021. 

• La viscositat, es pot observar que en la fórmula DL022 comença essent 
força baixa als 5ºC, del voltant de 22 Cp, tot i què a la vuitena setmana 
augmenta de manera sospitosament exagerada. La fórmula DL021 desde 
un principi manté valors de viscositat força alts, i per tant, òptims. 

• L’aspecte de totes dues fórmules, comença essent opac o opalescent, i no 
millora a mesura que avancen les setmanes.Per tant l’aspecte no és bo. 
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• El valor del PH es mantenen dintre dels valors òptims, tot i què a la 
setmana 2 a 40ºC de la fórmula DL022, s’obté un valor extremadament 
baix, de 8,35. No es considera errada de procés d’obtenció d’aquesta 
dada, ja que s’ha verificat més d’una vegada, pel què es pensa que la 
fórmula s’ha desestabilitzat completament. 

 

8.7.4. Ross mails 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 8. Ross mails en les fórmules DL021,DL022.. 

 

Es pot observar que els valors obtinguts per cada una de les fórmules són 
excesivament alts, i per tant no són òptims. 
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8.8. EXPERIMENT 5 

 

8.8.1. Objectiu 

 

En aquest nou experiment, es pretèn donar un gir de la investigació. Com fins 
ara els resultats fent dieferents canvis no s’experimentaven grans diferències ni 
un camí clar per on seguir, es triarà un experiment realizat amb aanterioritat que 
dongui uns resultats més òptims respecte a tots els altres, i es modificarà per 
corregir les seves mancances. 

 

8.8.2. Descripció de l’experiment 

 

Donat el fracàs obtingut fins al moment, ens basem en una fórmula del primer 
experiment, la anomenada com a 3x3, que havia donat valors més bons en 
quant a estabilitat i aspecte a totes les  temperatures.  

 

Les concentracions de les  que partia , era de 4% de PL 28, 3% de SAS, i 3,53 
de LST 254. En aquest cas mantindrem la concentració del SAS fixe, i variarem 
el PL 28  i el LST 254 . 

 

Inicialment realitzarem un disseny d’experiment (comentat anteriorment a la 
part teòrica del projecte) de variacions de dos productes per observar la zona 
més òptima. 

 

Variarem, per una banda, la concentració del PL 28 (4 - 5 i 6 %) i la del LST 254 
(3,53 – 4,71 i 5,88 %). En combinació entre ells seran en total 9 mostres 
diferents (32) 
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Figura 16. Disseny d’experiment entre LST 254 i PL 28. 

 

 

Mitjançant el disseny d’experiment realitzem les 9 mostres diferents i observem 
l’estabilitat a 60ºC. 

No obstant, de les 9 fórmules en descartem 4 directament, ja que en la seva 
realització, eren concentracions tals que donaven un aspecte gens 
homogeneïtzat, així com dificultats de barrejar. Amb el qual es descarta el seu 
estudi. Les fórmules que queden doncs per realitzar l’estudi, són les que 
corresponen a 1,2,5,7 i 9 del disseny factorial. 
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Figura 17. Disseny d’experiment entre LST 254 i PL 28 amb dissenys 
descartats. 

 

 

Realitzem l’estudi de l’estabilitat als 60ºC i aquests són els resultats: 

 

Gràfic 9. Estabilitats a 60ºC de l’hipoclorit de sodi en les fórmules 
DLM1,DLM2,DLM3,DLM4,DLM5. 

 

Es poden observar resultats molt diferents entre fórmules, pero el que sí es veu 
clarament és que les fórmules amb millors resultats són la DLM1 que conté 
hipoclorit sòdc fins el sisè dia i la DLM5, que en conté fins el dia 8. Les altres no 
han donat tan bons resultats, però no obstant, continuem el seu estudi per 
comparar, fins a les 12 setmanes. (Resultats en l’annexe V) 

 

8.8.3. Conclusions 

 

• Les estabilitats de totes les fórmules a 5 i 20ºC són satisfactòries., donat 
que aguanten fins les 12 setmanes. Però l’estabilitat a 40ºC és bona 
només en les fórmules DLM1 i DLM5 , coincidents amb la bona estabilitat 
que tenien a 60ºC, i que aguanten fins a la setmana 8. 

• En la mostra DLM5, no s’ha pogut mesurar la viscositat, donat que el seu 
aspecte es mostra sòlid en tot l’estudi, excepte a 40ºC. 

• Les fórmules DLM3 i DLM4, tret de la setmana en què han presentat un 
aspecte en dues fases, la viscositat era òptima. En canvi, en les DLM1 i 
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DLM2, tot i quan no tenien un aspecte en dos fases, la viscositat era 
massabaixa. 

• L’apecte de la fórmula DLM5 com ja s’ha dit, era d’estat sòlid, exepte a 
40ºC. La fórmula DLM2 predomina l’estat sòlid en la mostra de 5ºC. I la 
resta defórmules, el seu aspecte és la gran majoria en dos fases. Per tant, 
de manera general, l’aspecte d’aquest nou experiment no és gens bo. 

• Els valors dels PH, en tots els casos, tenen el valor optim. 

 

8.8.4. Ross mails 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 10. Ross mails en les fórmules DLM1,DLM2,DLM3,DLM4,DLM5.. 

 

Hi ha una gran diferència de resultats respecte a una fórmula, la DLM5, que 
presenta uns resultats molt alts. En canvi, la resta de fórmules, tot i tenir molt 
menys nivell d’escuma que la fómula DLM5, continuen essent molt alts, a 
excepció de la fórmula DLM4, que és la unica que dona uns valors òptims. 
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8.9. EXPERIMENT 6 
 

8.9.1. Objectiu 

 

Amb aquest nou experiment, es tracta de trobar una altre possible vía per la que 
seguir realitzant experiments. Tornem a donar un gir, ja que es basara en una 
fórmula feta amb anterioritat i que va donar bons resultats en quant a estabilitat 
a 60ºC, fent algun petit canvi. 

 

8.9.2. Descripció de l’experiment 

 

En aquest nou experiment, ens basarem en el model de  l’experiment del qual 
partía aquest projecte, el qual es va començar amb anterioritat. Correspon a les 
fórmules 3x1,...3x7. 

 

Aquest exepriment contenia la mateixa base que tots els experiments realitzats, 
és a dir, hipoclorit desodi, sosa i sèquion, i amb els corresponents tensioactius PL 
28, LST 254 i TEXAPON 842. 

Pel nou experiment, mantindrem el PL28 i el LST 254, però el TEXAPON 842 es 
canvia per Acid sulfònic o LAS. Degut al caràcter d’àcid fort d’aquest tensioactiu, 
s’haurá de neutralitzar prèviament, i per tant, la quantitat de sosa que s’afegeix 
en tots coma base de tots els experiments, aquest serà diferent. 

Es realitzarà tan sols dos fórmules, p`reviament havent calculat la quantitat de 
sosa per neutraitzar l’àcid sulfònic, ja que tots els tensioactius estaràn a la 
mateixa concentració a totes dues fórmules. La diferència serà que una d’elles 
portarà 2% d’ àcid làuric i l’altre no. 

 

Cal dir que l’estudi d’aquest experiment es va abortar, degut a què l’aspecte que 
oferia la mescla (yoghurt) no era óptim per continuar la seva evolució, . Però es 
creu oportú fer menció d’aquest, ja que l’experiment segÑuent es basa en 
modificacions d’aquest experiment.  

(Foto número 22) 
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8.10. EXPERIMENT 7 
 

8.10.1. Objectiu 

 

L’objectiu clar d’aquest experiment, és introduir canvis en l’experiment anterior 
per que l’aspecte sigui óptim per poder continuar un estudi que com es deia en 
l’experiment anterior, basat en un experiment previ a aquest projecte, amb 
resultats bons. 

 

8.10.2. Descripció de l’experiment 

 

En aquest nou experiment, es realitzarà un disseny d’experiment factorial. Ens 
basarem amb els tensioactius de l’experiment anterior, afegint un nou. Per taant, 
els tensioactius que formaràn part, a banda de la base de tots els experiments, 
són el PL 28, el LST 254, l’acid sulfònic, i com a novetat, sulfopón R-18 o FAS de 
cadena llarga. 

Les concentracions de LST 254 i Àcid sulfònic són constants, i les concentracions 
del PL 28 i FAS de cadena llarga variaràn cadascún d’ells entre 2 ,3 i 4. 

Mitjançant el disseny d’experiment realitzem les 9 mostres diferents i observem 
l’estabilitat a 60ºC. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Disseny d’experiment pel PL 28 i el FAS  de cadena llarga. 
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No obstant, de les 9 fórmules en descartem 4 directament, ja que en la seva 
realització, eren concentracions tals que donaven un aspecte gens 
homogeneïtzat, així com dificultats de barrejar. Amb el qual es descarta el seu 
estudi. Les fórmules que queden doncs per realitzar l’estudi, són les que 
corresponen a 1,3, 5,7 i la 9 del disseny factorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Disseny d’experiment pel PL 28 i el FAS  de cadena llarga, 
amb els dissenys descartats. 
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Realitzem l’estudi de l’estabilitat als 60ºC i aquests són els resultats: 

 

Gràfic 11. Estabilitats a 60ºC de l’hipoclorit de sodi en les fórmules 
PRL1,PRL2,PRL3,PRL4,PRL5. 

 

 

Els resultats de l’estabilitat a 60ºC són bons, sobretot en les fórmules PRL 1 i PRL 
5,que arriben als 11 dies, tot i que els que han perdut abans l’hipoclorit de sodi, 
són als 8 dies i això ja és molt bon resultat. Aleshores doncs, es prodeceix a 
realitzar el seu seguiment durant 12 setmanes. (Resultats en l’annexe x) 

 

8.10.3. Conclusions 

 

• L’aspecte de totes les fórmules a 5ºC és sólid , i es manté en totes les 
setmanes d’estudi, i per tant, no òptim. Els aspectes a les altres 
temeratures, es repeteix també en totes les fórmules, és a dir, totes les de 
20ºC presenten un aspecte generalment en 2 fases, o bé, sòlid, i les que 
es troben a 40ºC presenten aspecte en 2 fases. 
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• Les estabilitats a les diferents temperatures solen ser bones, a excepció de 
la fórmula anomenada PRL5, que a 40ºC tan sols conté hipoclorit de sodi 
fins la segona setmana. 

• Les viscositats ha estat impossible de mesurar-les donat els aspectes que 
presentaven. 

• Els PH donen uns valors òptims. 

 

8.10.4. Ross mails 

 

Gràfic 12. Ross mails en les fórmules PRL1,PRL2,PRL3,PRL4,PRL5. 

 

Totes les fórmules presenten uns valors molt similars i excessivament alts, i per 
tant, no són òptims. 
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8.11. EXPERIMENT 8 
 

8.11.1. Objectiu 

 

Es vol aconseguir que l’aspecte millori, donat que fins ara hem aconseguit valors 
d’estabilitat bons, però l’aspecte continua essent un problema. 

Per tal de resoldra-ho, amb aquest nou experiment, es fa un “recull” de totes les 
fórmules que fins el moment han funcionat ja sigui en qüestions d’estabilitat o 
aspecte, i procurar de millorar per tal de veure quin sería el nou camí. 

 

8.11.2. Descripció de l’experiment 

 

Segons les dades obtingudes fins al moment, s’escolleixen 7 de totes les 
formulacions que han progressat milor, bé per estabilitat bé per aspecte. Es 
realitzaràn les mateixes formulacions amb un petit canvi, per tal de millorar-les. 
Aquest nou canvi serà l’adició de TEXAPON A 842, a diferents oncetracions per 
cada fórmula. 

Per exemple la REP 0 i la REP 1 provenen de la fórmula anomenada DLM 5, ja 
que el seu aspecte no era bo, però sí l’ estabilitat de l’hipoclorit a 60ºC. A la REP 
0 se li afegeix TEXAPON 842 al 1%, i a la REP 1 se li afegeix TEXAPON 842  al 
1,91%. 

 

 La REP 2  provés de la fórmula PRL 5, ja que l’estabilitat de l’hipoclorit a 60ºC 
arribava fins als 11 dies. Se li afegeix 9% de texapon. En el moment de fer 
aquesta mescla, ha donat un aspecte gens homogeni i s’ha descartat el seu 
estudi. 

La REP 3 prové de la fórmula PRL 1 , ja que l’estabilitat de l’hipoclorit de sodi 
arriba fins el dia 10. 

La REP 4, prové de la fórmula 3x1 , ja que l’estabilitat de l’hipoclorit de sodi 
arriba fins el dia 10. 

La REP 5 provés de la fórmula 3x2, , ja que l’estabilitat de l’hipoclorit de sodi 
arriba fins el dia 10. 

La REP 6 prové de lafórmula DEL 011, , ja que l’estabilitat de l’hipoclorit de sodi 
arriba fins el dia 10. 

 

Realitzem l’estudi de l’estabilitat als 60ºC i aquests són els resultats: 
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Gràfic 13. Estabilitats a 60ºC de l’hipoclorit de sodi en les fórmules 
REP0,REP1,REP3,REP4,REP5,REP6.. 

 

En general els resultats de l’estabilitat a 60ºC són bons. Per tant realitzem el seu 
seguiment duran 12 setmanes. (Resultats en l’annexe V) 

(Foto número 23) 

 

8.11.3. Conclusions 

 

• Els aspectes de totes les fórmules excepte la anomenada REP 5, continuen 
amb aspectes no óptims, ja sigui perquè siguin sòlids o bé separats en 
dues fases. En canvi a la temperatura de 40ºC l’aspecte ha millorat 
respecte l’experiment anterior. 

• La fórmula anomenada REP 5 dona uns aspectes molt millorats respecte 
l’experiment anterior. 

• Les viscositats, en els casos en què s’han pogut mesurar si l’aspecte era 
l’optim, els valors han estat molt baixo, per tant, en viscositats no donen 
valors acceptables. 

• Les estabilitats a les diferents temperatures donen uns resultats, tot i que 
les fórmules REP 0 i REP 1 l’estabilitat a 40ºC tan sols arriba a la quarta 
setmana. 

• Els valors de PH són òptims. 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dies

%
 h

ip
oc

lo
rit

 s
òd

ic
REP0

REP1

REP3

REP4

REP5

REP6



 

 - 59 - 

8.11.4. Ross mails 

 

Gràfic 14. Ross mails en les fórmules 
REP0,REP1,REP3,REP4,REP5,REP6. 

 

Es pot observar dos grups ben diferenciats. Les fórmules que donen uns valors 
molt alts i per tan no acceptables,com són les fórmules REP 6 i REP3, i l’altre 
grup que dona uns valors òptims, com són les fórmules REP1, REP2 i REP4. 
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8.12. EXPERIMENT 9 

8.12.1. Objectiu 

 

Amb aquest últim experiment, es pretèn millorar els resultats de l’experiment 
anterior, modificant únicament la quantitat de texapon 842. En alguns casos 
s’augmentarà, i en altres es disminuirà. 

 

8.12.2. Descripció de l’experiment 

 

S’escullen les fórmules de l’experiment anterior que millor han funcionat, les 
anomenades REP 0, REP1, REP 4 i REP 5, i se’ls ha variat la quantitat de texapon 
842, segons els resultats de cada fórmula. 

A continuació aquestes quatre fórmules s’ha realitzat l’estudi de l’estabilitat a 
60ºC i aquests han estat els resultats, expressats gràficament: 

 

 

Gràfic 15 . Estabilitats a 60ºC de l’hipoclorit de sodi en les fórmules 
T4S3, T3.9S3, T4S6, T3S4.5. 
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Els resultats de l’estabilitat a 60ºC són força bons, ja que la majoria arriba a 
tenir hipoclorit sòdic fins el sisè dia. Per tant es comença a fer l’estudi durant 12 
setmanes a les temperatures de 5, 20, 40ºC. (Resultats a l’ennexe V) 

(Foto número 24) 

8.12.3. Conclusions 

 

 

• L’aspecte a 40ºC i 20ºC ha millorat, tot  què a 5ºC continua essent sòlid 
en tot l’estudi. 

• Les estabilitats a 40ºC no són massa bones, ja que la fórmula T3.9S3 
només conté hipoclorit sòdic fins la segona setmana, i les fórmules T4S3,  
T3 S4.5 contenen hipoclorit  sòdic fins la quarta setmana. L’ única fórmula 
que funciona de manera acceptable és la T4S6, que conté hipoclorit de 
sodi fins la setmana 8. 

• Les viscositats mesurades són molt baixes, i per tant, no òptimes. 

• Els PH prsenten valors acceptables. 

 

8.12.4. Ross mails 

 

 

Gràfic 16. Ross mails en les fòrmules T4S3,T3.9S3,T4S6 i T3S4.5 
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Totes les fórmules donen uns valors òptims d’escuma, tret de la dada incial que 
obté la fórmula T3S4.5. Podríem dir que són fórmules amb unes dades de nivell 
d’escuma acceptables. 
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CAPÍTOL 9: 

CONCLUSIONS 

GENERALS 

 

Tal i com hem observat els resultats són molt diferents entre sí. En alguns casos 
s’ha botingut bonsresultats en quant a aspecto, al modificar un tensioactiu 
determinat. 

Les estabilitats a 60ºC han estat generalment bones. 

S’ha entès que el sabó més que un agent emulsionant ens ajuda a la 
incorporació dels diversos elements de la fòrmula a més d’ajudar 
significativament en rehuir el nivell d’escuma. 

Confirmem experimentalment que els tensioactius no iònics que hauríen de tenir 
un poder antoespumant no el tenen. Però entre aquests i el sabó eñ tema 
d’escumes està controlat. 

Ha quedat pendent fer dos temes per continuar: comprovar l'eficàcia de rentat 
de les fórmules més estables i després intentar afegir ingredients espesants. 

S’ha obtingut una orientació de prototip de fórmula, a arrel del qual, es seguirà 
treballant en posterirors projectes.  
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CAPÍTOL 10:ELS 

INSTRUMENTS 

 

En aquest apartat, es tracta de donar una breu explicació per a cada un dels 
instruments utilitzats en el laboratori, tant els menys específics, com els que 
més, i donar més coneixement de quines han estat les matèries primeres 
utilitzades per realitzar aquest projecte, ja que els noms són comercials i no 
donen a entendre massa de quina composició estàn fetes. 

Per tant, primer s’explicarà breunment els instruments del laboratori, seguida de 
les matèries primeres. 

 

 

10.1. Els instruments 
 

10.1.1.  Valorador 

 

Instrument compost per una balança analítica, laqual dona molta precissió (error 
de 0,01mg) tancada amb una espècieda caixadeplàstic per avitar que l’aire  alteri 
la lectura de la massa. 
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També està compost per un ordenador interconectat per mesurar els pesos del 
que es desitja valorar.  

Conté també un carro automàtic on es col�loquen les postres (fins a 11), i quatre 
dipòsits que en les quantitats adequades i segons el mètode de valoració 
s’introdueixen de manera automàtica. Aquest dipòsits corresponen a tiosulfat 
sòdic, àcid acètic, iodur potàssic i aigua. 

(Fotos número 1 i 2 i 3) 

 

10.1.2.  viscosímetre 

 

És un aparell receptor d’informació el qual dispossa de diversos accesoris 
giratoris, anomenats spindles, per realitzar diferents tipus de mesures. Mesura 
les viscositats dinàmiques dels productes. Aquesta viscositat l’expressa en 
centipoise (cP) 

 1 poise = 100 centipoise = 1 g/(cm�s) = 0,1 Pa�s. 

1 centipoise = 1 mPa�s. 

(Foto número 4,5 i 6) 

 

10.1.3.  pHmetre 

 

Consta d’un electròde i un aparell receptor de la informació mesurada. Serveix 
per mesurar el PH d’una mostra.  

Diariament s’ha de calibrar mitjançant dues solucions tampó, de PH 4 i 7, Aixa 
com anotar els valors en una fulla de seguiment. 

 

(Foto número 7) 

10.1.4.  Ultrasons 

 

Cubell metàl�lic omplert d’aigua, el qual mitjançant ltrasons és capaç d’expulsar 
l’aire d’una forma  molt ràpida, tot i que es trobi en alts índex de viscositat. 

(Foto número 8 i 9) 
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10.1.5.  Cambra lumínica (espectrolight) 

 

Té la semblanza d’un armari. És de gran utilitat, ja que posant una mostra a la 
cambra lumínica, equival al seu aspecto al cap d’un mes. 

Pel que s’ha fet servir principalmentment, és per observar molt millor l’aspecte 
que presenten les mostres. 

( Foto  número 10) 

 

10.1.6. Agitador 

 

És un agitador mecànic, que consta d’un motor que li permet funcionar de 
manera contínua, i d’una paleta que es pot treure i possar, donat que hi han 
diverses formes i mides de paletes, segons el tipus de mescla que volem 
barrejar. Básicament existiesen dostipus, un en forma d’estrella, i l’altre de 
forma rodona. De cadauna d’aquestes dues formes, existiesen diferents mides 
disponibles, segons la quantitat de mescla a barrejar. 

 

El motor del que està provist, desposa també de diferents velocitats. 

(Fotos número 11,12 i 13) 

 

10.1.7. Columna de vidre pel método Ross Mails 

 

Consta d’una columna de vidre de 50mm de diàmetre i 90 cm de llargada, la 
qual es troba dintre d’una altre columna, per la qual circula aigua a temperatura 
constant.  La columna exterior està graduada en cm, per la observació de 
l’alçada a la que arriba l’espuma. 

Serveix per mesurar el poder espumant dels productes. 

Altres components que integren aquest método son una pipeta de 200 ml de 
capacitat amb un oprifici de 2,9 mm de diàmetre i 10 mm de llargada, una pera, 
utilitzada per omplir la pipeta, i un cronòmetre. 

(Fotos número 14 i 15) 
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10.2. Els reactius 
 

10.2.1. Hipoclorit sòdic 

 

NaClO 

L’hipoclorit de sodi, generalment, és utilitzat dissolt en aigua. Les solucions 
d’hipoclorit de sodi són transparents, de color groc.verdós i oloren a clor. És un 
fort oxidant i pot alliberar clor elemntal. És un producte característic per la seva 
alta inestabilitat en presència de tensioactius i altres elements. Utilitzat com a 
agent desinfectant, blanquejant i emulsionant. 

 

10.2.2. Hidròxid de sodi 

NaOH 

L’hidròxid de sodi o sosa càustica, és un sòlid blanc cristal�lí sense olor, que 
absorbéis la humitat de l’aire. Quan es dissol en aigua o es neutralitza amb un 
àcid, allibera una gran quantitat de calor que pot ésser suficeient com per 
encendre materials combustibles, és una solució transparent. 

L’hidròxid de sodi és molt corrossiu. Generalment s’utilitza en forma sòlida o com 
una solució de 50%. Utilitzat per a estabilitzar el medi bàsic de la fórmula. 

 

10.2.3. Sequion CLR 

 

Àcid fosfònic d’aparença transparent en forma líquida, que serveix per lacaptació de ions 
metal·lics del medi, per a que no interfereixin en la fórmula. És transparent i desprén una olor 
característica, molt forta, podríem dir semblant al peix. 
 
 
 

10.2.4. RL-18 sulfopon K 101 especial 

 

Denominat FAS de cadena llarga, és un alcohol gras sulfatat de 12-16 carbonis 
lineals. Té un comportament de tensioactiu aniònic, Aparença de líquid groguenc 
transparent. És utilitzat com a agent emulsionant. 
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10.2.5. Texapon 842 

 

Anomenat FAS de cadena curta, és un alcohol gras octilsulfatat sòdic de 10-12 
carbonis lineals. Comportament de tensioactiu aniònic. Aparença de líquid 
groguenc transparent. Utilitzat com a agent emulsionant. 

 

 

10.2.6. PL-28 Texapon PNSO/L 

 

És un alquil éter sulfat secundari. Té un comportament de tensioactiu aniònic. És 
trasnparent i viscós. Ajuda bastant en laincorporació d’elements en la fórmula. 

 
 
 

10.2.7. Ácid láurico 

 

Sabó de fórmula CH3-(CH2)10-COOH. Té un color transparent groguenc. Té comportament 
de tensioactiu, tot i que la seva funció real, més que de neteja és d’antiespumant. 

 

10.2.8. SAS 

 

Sulfonat d’alcà secundari. Té un comportament de tensioactiu aniònic. És de un 
color groguenc, el trobem en forma de pasta-fluid. Utilitzat com a agent 
emulsionant. 

 
 

10.2.9. Dehypon LST 254 

 

R1-CH2-O-(CH2-CH2-O)n -R2 

R1 = cadena d’ àcid gras. 

R2 = grup metil o butil. 

És un tensioactiu no-iònic que prové dels alcohols grassos (etoxilats i alquilats) 
amb un grup metil o butil. Tenen un aspecto de líquid transparent. S’utilitzen 
com a agents emulsionants i antiespumants alhora. 
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CAPÍTOL 11: 

EVALUACIÓ 

ECONÒMICA 

En aquest apartat es valorarà el cost total que té aquest projecte en el camp 
deI+D, tenint en compte els instruments utilitzats, el cost dels treballadors, 
l’energia, i els materials, tant  l’estudi del projecte, és a dir abans de sortir al 
mercat com quan estàn a la venda. 
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11.1. Cost materials 
 

A la següent taula es mostra una relació del material emprat i el seu cost. 

 

Material Preu/unitat unitats Cost 

Balança METTLER Mod. 
PG 5002-SDR  

395,00 1 395,00 

Valorador METROHM 
730 SAMPLE CHANGER  

5880,00 1 5880,00 

PH-METRE  960,00 1 960,00 

Viscosímetre 
BROOKFIELD 
PROGRAMMABLE  

2165,00 1 2165,00 

Ultrasons 1700 
J.P.SELECTA, S.A.  

386,00 1 386,00 

Nevera de 0 ºC  3650,00 1 3650,00 

Nevera de 5 ºC  3650,00 1 3650,00 

Nevera de 20 ºC  3650,00 1 3650,00 

Estufa de 40 º C  4700,00 1 4700,00 

Estufa de  60 ºC  4700,00 1 4700,00 

Agitador  535,00 1 535,00 

Rentadora MIELE 
NOVOTRONIC W985  

1050,00 1 1050,00 

Vas graduat 400ml 
SCHOTT  

6,72 1 6,72 

Vas graduat 600ml 
SCHOTT  

6,67 1 6,67 

Vas graduat 2000ml 
SCHOTT  

17,80 1 17,80 

Vas graduat 250ml 
SCHOTT  

5,85 1 5,85 

Pipetes Pasteur en 
polietilè de 3ml 

Graduades (500u)  

7,15 1 7,15 

Embut de forma 
alemana  

2,10 1 2,10 

Recipient amb tapa 0,52 196 101,92 
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estrella en  polietilè  

Guants de làtex (CAJA 
DE 100 UNITATS)  

7,81 1 7,81 

Ulleres de protecció  2,35 1 2,35 

COST TOTAL 

  

 

 

 

11.2. Cost amortitzacions 
 

Hi ha immobilitzats que es desgasten i cal reflectir aquest concepte (que no és 
un consum) com una despesa més. Podem interpretar aquest concepte com un 
estalvi que es fa periòdicament per tal que a la fi de la vida útil de l’immobilitzat 
–normalment una màquina– tinguem diners per reposar-lo. 

 

Cal remarcar que el concepte d’amortització, a més a més, té efectes al balanç, 
ja que redueix el valor d’adquisició dels actius immobilitzats. 

 

El mètode de càlcul més normal és el lineal.  

 

 

 

Com que, 

 

 

On Valor Residual és el valor del bé a la fi de la seva vida útil. En el nostre cas 
normalment és nul ja que els equips de laboratori queden obsolets o inservibles.  

 

 

 

 

 

31.879,37 € 

)(

(€)

anyÚtilVidaTemps

leAmortitzabValor
AnualCuota =

Valor Amortitzable = Valor Adquisició – Valor Residual 
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Material Valor 
adquisició 
(€) 

Valor 
residual 
(€) 

Valor 
amortizable 
(€) 

Tiempo 
vida 
útil 
(año) 

Cuota 
anual 
(€/año) 

Balança METTLER Mod. PG 5002-
SDR  

395,00 0 395 10 39,5 

Valorador METROHM 730 SAMPLE 
CHANGER  

5880,00 0 5880 20 294,00 

PH-METRE  960,00 0 960 10 96,00 

Viscosímetre BROOKFIELD 
PROGRAMMABLE  

2165,00 0 2165 15 144,33 

Ultrasons 1700 J.P.SELECTA, S.A.  386,00 0 386 25 15,44 

Nevera de 0 ºC  3650,00 0 3650 20 182,5 

Nevera de 5 ºC  3650,00 0 3650 20 182,5 

Nevera de 20 ºC  3650,00 0 3650 20 182,5 

Estufa de 40 º C  4700,00 0 4700 20 235,00 

Estufa de  60 ºC  4700,00 0 4700 20 235,00 

Agitador  535,00 0 535 10 53,5 

Rentadora MIELE NOVOTRONIC 
W985  

1050,00 0 1050 10 105,00 

COST TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

11.3. Cost matèries primeres 
 

Per la mescla d’hipoclorit de sodiamb detergent s’han realitzat 49 assajos pels 
què es necessitaven 1000g de cada fòrmula, fabricant un total de 49 Kg de 
producte. Per aquests assajos s’han emprat diferents matèries primeres. A 
continuació es detallaran els seus costos: 

 

 

 

1.765,27  € 
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MATÈRIES PRIMERES 

Hipoclorit de sodi 

NaOH 

Sequion CLR 

Texapon PL 28 (LES) 

SAS 

LST 254 

Texapon 842 (FAS  cadena curta) 

Sulfopon RL-18 (FAS cadena llarga) 

Àcid sulfonic 

Cumen (Eltesol) 

Tegosoft 

Sulfapón 101 spez. 

Acìd làuric 

 

 

 

 

 

11.4.  Cost energètic 
 

COSTOS €/h HORES 

COST D’ELECTRICITAT 0,0900 30 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cost total materies primeres 35,95  € 

Cost total 2,70  € 
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11.5. Cost mà d’obra 
 

Suposant que el preu per hora d’un tècnic de laboratori sigui de 20€, tenim la 
següent relació de costos per mà d’obra: 

 

CONCEPTE € / h NOMBRE D’HORES SUBTOTAL (€) 

Treball laboratori 20,00 35 700 

Recerca bibliogràfica 20,00 25 500 

Anàlisi de resultats 20,00 15 300 

Redacció del projecte 20,00 60 1.200 

 COST TOTAL 2.700 € 

 

 

 
 

11.6. Cost total del projecte 
 

COST MATERIAL 31.879,37 € 

COST AMORTITZACIONS MATERIAL 1765,27 € 

COST MATÈRIES PRIMERES 35,95 € 

COST ENERGÈTIC 2,70 € 

COST MÀ D’OBRA 2.700,00 € 

COST TOTAL DEL PROJECTE 33.685,99€ 
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CAPÍTOL 12:DIAGRAMA 

DE GANTT 

 

12.1. PFC 1 
 

Establir objectius 3         

Buscar informació   15       

Seleccionar la informació     20     

Estructurar i redactar       45   

Retocar          5 

TOTAL HORES 88 
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12.2. PFC 2 
 

Establir objectius 6               

Fonament teòric   30             

Realitzar anàlisis     300           

Recopilació de 
resultats       10         

Anàlisis resultats         25       

conclusions           20     

Redactar PFC2             45   

Preparar presentació i 
defensa               30 

TOTAL HORES   466 

 

 

Aquest diagrama reflxa les hores dedicades a les diferents tasques que conté el 
projecte. Com es pot observar hi han aspectes en què s’ha necessitat més 
dedicació degut a la seva major complexitat. 

 

S’ha d’especificar que el total d’hores fan referència a una sola persona, donat 
que els membres del grup sempre han estat realitzant la mateixa tasca, 
dedicant-se conjuntament a la realització d’aquest porjecte. 
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CAPÍTOL 14:    

ANNEXES  

 

14.1. AnnexeI: Fotografíes dels instruments del 
laboratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto1. Valorador 

     
  Foto 2.Valordor. 

 

 

  

Foto 3. Reactius valorador 
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  Foto 5. Spindle nº 2 

 

 

 

 

 

  

Foto 4. Viscosímetre 

 

    
   Foto 6. 

Spindle nº 3 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. PH metre 
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Foto 8. Ultrasons vista frontal.        Foto 9.Ultrasons vista des de dalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 10. Cambra lumínica. 

 

 

   Foto 12. Agitador rodó 

 

 

 

Foto 11. Agitador 

Foto 13. Agitador 
estrella. 
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Foto 14. Columna vidre Ross    Foto 15. Vista prop Ross mails 

mails 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16. Material per Ross mails Foto 17. Prova escuma Ross mails 
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14.2. Annexe II: Fotografíes dels experiments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18. Mostra d’aspecte sòlid a 5ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19. Mostra amb aspecte de  Foto 20. Foto amb aspecte opac.  

dues fases 
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Foto 21. Mostres opaques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22. Mostra amb aspecte “yoghourt”. 

 

 

 

 

Foto 23. Mostra REP 5 amb aspecte OK a 5ºC, 
20ºC, i40ºC.  

 

 

 

Foto 24. Mostra fórmula T4SO amb aspecte OK a 20ºC 
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14.3. Annexe III: Fitxes técniques dels reactius 
 

14.3.1. 212297  Sodio Hipoclorito solución 5% p/v QP  

 

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

1.1 
Identificación de la sustancia o del preparado 

 
Denominación: 
Sodio Hipoclorito solución 5% en Clactivo 

1.2 Uso de la sustancia o preparado: 
 Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 
1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 

 

PANREAC QUIMICA, S.A.U. 
C/Garraf, 2 
Polígono Pla de la Bruguera 
E-08211 Castellar del Vallès 
(Barcelona) España 
Tel. (+34) 937 489 400 
e-mail: product.safety@panreac.com 
Urgencias: 
Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112 (UE) 
Tel.:(+34) 937 489 499  

1. Identificación de los peligros  

  
 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.Irrita los ojos y la piel.  

1. Composición/Información de los componentes  

  
 Solución acuosa 
  

 

Sodio Hipoclorito solución 5% p/v 
CAS [7681-52-9]      Fórmula: NaClO     M.=74,44      
Número CE (EINECS): 231-668-3     
Número de índice CE: 017-011-00-1 
R: 31-36/38  

1. Primeros auxilios  

4.1 Indicaciones generales: 
 En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
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vómito. 
4.2 Inhalación: 

 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, 
pedir atención médica. 

4.3 Contacto con la piel: 

 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. En 
caso de irritación, pedir atención médica. 

4.4 Ojos: 

 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo 
los párpados abiertos. Pedir atención médica. 

4.5 Ingestión: 

 
Enjuagarse inmediatamente la boca. Pedir inmediatamente atención 
médica.  

1. Medidas de lucha contra incendio  

5.1 Medios de extinción adecuados: 
 Los apropiados al entorno. 
5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 
 ----- 
5.3 Riesgos especiales: 
 Incombustible. En caso de incendio pueden formarse vapores tóxicos. 
5.4 Equipos de protección: 
 -----  

1. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones individuales: 

 
No inhalar los vapores. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la 
ropa. 

6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 
 Prevenir la contaminación del suelo, aguas y desagües. 
6.3 Métodos de recogida/limpieza: 

 

Recoger con materiales absorbentes (Absorbente General Panreac, 
Kieselguhr, etc.) o en su defecto arena o tierra secas y depositar en 
contenedores para residuos para su posterior eliminación de acuerdo 
con las normativas vigentes. Limpiar los restos con agua abundante.  

1. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación: 
 Sin indicaciones particulares. 
7.2 Almacenamiento: 

 
Recipientes bien cerrados. Temperatura ambiente. Consérvese lejos de 
ácidos.  

1. Controles de exposición/protección personal  

8.1 Medidas técnicas de protección: 
 ----- 
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8.2 Control límite de exposición: 
 ----- 
8.3 Protección respiratoria: 

 
En caso de formarse vapores/aerosoles, usar equipo respiratorio 
adecuado. 

8.4 Protección de las manos: 
 Usar guantes apropiados 
8.5 Protección de los ojos: 
 Usar gafas apropiadas. 
8.6 Medidas de higiene particulares: 

 
Quitarse las ropas contaminadas. Usar ropa de trabajo adecuada. 
Lavarse manos y cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

 
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio 
ambiente. 

  

 

El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de 
protección que debe usarse para la manipulación del producto, 
indicando el tipo de material y, cuando proceda, el tiempo de 
penetración de dicho material, en relación con la cantidad y la 
duración de la exposición.  

1. Propiedades físicas y químicas  

 Aspecto: 
 Líquido amarillento. 
 Olor: 
 Inodoro. 
  

 
Densidad (20/4): 1,12 
Solubilidad: Miscible con agua  

29293. Estabilidad y reactividad  

10.1 Condiciones que deben evitarse: 
 ----- 
10.2 Materias que deben evitarse: 
 Acidos fuertes. Aminas. Amoníaco. 
10.3 Productos de descomposición peligrosos: 
 Cloruro de hidrógeno. 
10.4 Información complementaria: 
 -----  

1. Información toxicológica  

11.1 Toxicidad aguda: 

 
DL50 oral ratón: 5800 mg/kg( referido a la sustancia pura). 
Test irritación ojo (conejos): 10 mg/72h: mod( referido a la sustancia 
pura). 
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11.2 Efectos peligrosos para la salud: 

 

Por inhalación: irritaciones. 
En contacto con la piel: irritaciones. 
Por contacto ocular: irritaciones. 
Por ingestión: irritaciones. 
No se descartan otras características peligrosas. Observar las 
precauciones habituales en el manejo de productos químicos.  

1. Información Ecológica  

12.1 Movilidad : 
 ----- 
12.2 Ecotoxicidad : 

 

12.2.1 - Test EC50 (mg/l) : 
------ 
12.2.2 - Medio receptor : 
Riesgo para el medio acuático = ---- 
Riesgo para el medio terrestre = ---- 
12.2.3 - Observaciones : 
Datos ecotóxicos no disponibles. 

12.3 Degradabilidad : 

 

12.3.1 - Test :------- 
12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica : 
DBO5/DQO Biodegradabilidad = ----- 
12.3.3 - Degradación abiótica según pH : ------- 
12.3.4 - Observaciones : 
-------- 

12.4 Acumulación : 

 

12.4.1 - Test : 
------- 
12.4.2 - Bioacumulación : 
Riesgo = ----- 
12.4.3 - Observaciones : 
-------- 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 

 
No permitir su incorporación al suelo ni a acuíferos. Producto poco 
contaminante para el agua.  

1. Consideraciones sobre la eliminación  

13.1 Sustancia o preparado: 

 

En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la 
eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de 
residuos especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación a 
los reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede 
contactar con la autoridad competente, o bien con los gestores 
legalmente autorizados para la eliminación de residuos. 
2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que 
se modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a 
la lista de residuos. 
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Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que 
se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 
En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Publicada en 
BOE 22/04/98. 
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. Publicada en BOE 19/02/02. 

13.2 Envases contaminados: 

 

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 
peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 
contenidos. 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 
En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases. Publicada en BOE 25/04/97. 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de 
abril, de Envases y Residuos de Envases. Publicado en BOE 01/05/98.  

1. Información relativa al transporte  

  

 

Terrestre (ADR): 
Denominación técnica: HIPOCLORITO EN SOLUCIÓN 
ONU 1791     Clase: 8     Grupo de embalaje: III 
Marítimo (IMDG): 
Denominación técnica: HIPOCLORITO EN SOLUCIÓN 
ONU 1791 Clase: 8 Grupo de embalaje: III 
Aéreo (ICAO-IATA): 
Denominación técnica: Hipoclorito en solución 
ONU 1791     Clase: 8     Grupo de embalaje: III 
Instrucciones de embalaje: CAO 821      PAX 819       

1. Información reglamentaria  

15.1 Etiquetado según REACH 

 

Símbolos:  
Indicaciones de peligro: Irritante     
Frases R: 31-36/38 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.Irrita 
los ojos y la piel. 
Frases S: 28a-45-50a-61 En caso de contacto con la piel, lávese 
inmediata y abundantemente con agua. En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). No mezclar con ácidos. Evítese su liberación al medio 
ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de 
seguridad. 
Número de índice CE: 017-011-00-1  



 

 - 90 - 

33558. Otras informaciones  

  

 
Respecto a la revisión anterior, se han producido cambios en los 
apartados: 15. 

  

 

Sodio Hipoclorito solución 5% p/v 
CAS [7681-52-9]      NaClO     M.=74,44      
231-668-3     017-011-00-1 

 R: 31-36/38 
En contacto con ácidos libera gases tóxicos.Irrita los ojos y la piel. 

  

 

Número y fecha de la revisión:1 14.04.08 
Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, 
están basados en nuestros conocimientos actuales, teniendo como 
único objeto informar sobre aspectos de seguridad y no 
garantizándose las propiedades y características en ella indicadas.  
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14.3.2. 141571  Sodio Hidróxido solución 50% p/v PRS  

 

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

1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 

 
Denominación: 
Sodio Hidróxido solución 50% p/v 

1.2 Uso de la sustancia o preparado: 
 Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 
1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 

 

PANREAC QUIMICA, S.A.U. 
C/Garraf, 2 
Polígono Pla de la Bruguera 
E-08211 Castellar del Vallès 
(Barcelona) España 
Tel. (+34) 937 489 400 
e-mail: product.safety@panreac.com 
Urgencias: 
Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112 (UE) 
Tel.:(+34) 937 489 499  

1. Identificación de los peligros  

  
 Provoca quemaduras graves.  

1. Composición/Información de los componentes  

  
 Solución acuosa 
  

 

Sodio Hidróxido lentejas 50 % p/v 
CAS [1310-73-2]      Fórmula: NaOH     M.=40,00      
Número CE (EINECS): 215-185-5     
Número de índice CE: 011-002-00-6 
R: 35  

1. Primeros auxilios  

4.1 Indicaciones generales: 

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

4.2 Inhalación: 

 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de asfixia proceder 
inmediatamente a la respiración artificial. Pedir inmediatamente 
atención médica. 

4.3 Contacto con la piel: 
 Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
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Extraer el producto con un algodón impregnado en polietilenglicol 
400. 

4.4 Ojos: 

 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo 
los párpados abiertos. Pedir inmediatamente atención médica. 

4.5 Ingestión: 

 
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe riesgo de perforación). 
Pedir inmediatamente atención médica. No neutralizar.  

1. Medidas de lucha contra incendio  

5.1 Medios de extinción adecuados: 
 Los apropiados al entorno. 
5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 
 ----- 
5.3 Riesgos especiales: 

 
Incombustible. En contacto con metales puede formarse hidrógeno 
gaseoso (existe riesgo de explosión). 

5.4 Equipos de protección: 
 -----  

1. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones individuales: 

 
No inhalar los vapores. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la 
ropa. 

6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 
 Prevenir la contaminación del suelo, aguas y desagües. 
6.3 Métodos de recogida/limpieza: 

 

Recoger con materiales absorbentes (Absorbente General Panreac, 
Kieselguhr, etc.) o en su defecto arena o tierra secas y depositar en 
contenedores para residuos para su posterior eliminación de acuerdo 
con las normativas vigentes. Limpiar los restos con agua abundante. 
Neutralizar con acido sulfúrico diluido.  

1. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación: 
 Sin indicaciones particulares. 
7.2 Almacenamiento: 

 
Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. Protegido del aire. 
Temperatura ambiente. Consérvese lejos de ácidos. No almacenar en 
recipientes metálicos.  

1. Controles de exposición/protección personal  

8.1 Medidas técnicas de protección: 
 ----- 
8.2 Control límite de exposición: 
 VLA-EC: 2 mg/m3 (NaOH). 
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8.3 Protección respiratoria: 

 
En caso de formarse vapores/aerosoles, usar equipo respiratorio 
adecuado. Filtro P. 

8.4 Protección de las manos: 
 Usar guantes apropiados 
8.5 Protección de los ojos: 
 Usar gafas apropiadas. 
8.6 Medidas de higiene particulares: 

 
Quitarse las ropas contaminadas. Usar ropa de trabajo adecuada. 
Lavarse manos y cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

 
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio 
ambiente. 

  

 

El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de 
protección que debe usarse para la manipulación del producto, 
indicando el tipo de material y, cuando proceda, el tiempo de 
penetración de dicho material, en relación con la cantidad y la 
duración de la exposición.  

1. Propiedades físicas y químicas  

 Aspecto: 
 Líquido transparente e incoloro. 
 Olor: 
 Inodoro. 
  

 
pH X14 
Densidad (20/4): 1,39 
Solubilidad: Soluble en agua.  

38036. Estabilidad y reactividad  

10.1 Condiciones que deben evitarse: 
 ----- 
10.2 Materias que deben evitarse: 

 
Metales. Metales ligeros: Formación de hidrógeno (riesgo de 
explosión). Acidos. Compuestos amoniacales. (Se forma: Amoníaco.) 

10.3 Productos de descomposición peligrosos: 
 ----- 
10.4 Información complementaria: 
 -----  

1. Información toxicológica  

11.1 Toxicidad aguda: 

 
DLLo oral conejo: 500 mg/kg ( referido a la sustancia pura). 
DL50 intraperitoneal ratón: 40 mg/kg ( referido a la sustancia pura). 

11.2 Efectos peligrosos para la salud: 
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Por inhalación: Quemaduras en mucosas. 
En contacto con la piel: quemaduras, necrosis. 
Por contacto ocular: quemaduras, necrosis. Riesgo de ceguera (lesión 
irreversible del nervio óptico). 
Por ingestión: Irritaciones en mucosas de la boca, garganta, esófago y 
tracto intestinal. Riesgo de perforación intestinal y de esófago. 
Efectos sistémicos: colapso, muerte. 
No se descartan otras características peligrosas. Observar las 
precauciones habituales en el manejo de productos químicos.  

1. Información Ecológica  

12.1 Movilidad : 
 ----- 
12.2 Ecotoxicidad : 

 

12.2.1 - Test EC50 (mg/l) : 
Peces = 189 mg/l ; Clasificación : Altamente tóxico. 
12.2.2 - Medio receptor : 
Riesgo para el medio acuático = Medio 
Riesgo para el medio terrestre = Bajo 
12.2.3 - Observaciones : 
Ecotóxico para organismos acuáticos y terrestres debido a la 
desviación del pH. Efectos agudos importantes en la zona de vertido. 

12.3 Degradabilidad : 

 

12.3.1 - Test :----- 
12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica : 
DBO5/DQO Biodegradabilidad = ----- 
12.3.3 - Degradación abiótica según pH : ----- 
12.3.4 - Observaciones : 
----- 

12.4 Acumulación : 

 

12.4.1 - Test : 
----- 
12.4.2 - Bioacumulación : 
Riesgo = ----- 
12.4.3 - Observaciones : 
----- 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 

 
El tratamiento es la neutralización. Fácilmente depurable. No permitir 
su incorporación al suelo ni a acuíferos. Producto altamente corrosivo.  

1. Consideraciones sobre la eliminación  

13.1 Sustancia o preparado: 

 

En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la 
eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de 
residuos especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación a 
los reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede 
contactar con la autoridad competente, o bien con los gestores 
legalmente autorizados para la eliminación de residuos. 
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2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que 
se modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a 
la lista de residuos. 
Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que 
se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 
En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Publicada en 
BOE 22/04/98. 
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. Publicada en BOE 19/02/02. 

13.2 Envases contaminados: 

 

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 
peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 
contenidos. 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 
En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases. Publicada en BOE 25/04/97. 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de 
abril, de Envases y Residuos de Envases. Publicado en BOE 01/05/98.  

1. Información relativa al transporte  

  

 

Terrestre (ADR): 
Denominación técnica: HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN 
ONU 1824     Clase: 8     Grupo de embalaje: II 
Marítimo (IMDG): 
Denominación técnica: HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN 
ONU 1824 Clase: 8 Grupo de embalaje: II 
Aéreo (ICAO-IATA): 
Denominación técnica: Hidróxido sódico en solución 
ONU 1824     Clase: 8     Grupo de embalaje: II 
Instrucciones de embalaje: CAO 813      PAX 809       

1. Información reglamentaria  

15.1 Etiquetado según REACH 

 

Símbolos:  
Indicaciones de peligro: Corrosivo     
Frases R: 35 Provoca quemaduras graves. 
Frases S: 26-37/39-45 En caso de contacto con los ojos, lávense 
inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Usense 
guantes adecuados y protección para los ojos-la cara. En caso de 
accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
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Número de índice CE: 011-002-00-6  
42707. Otras informaciones  

  

 
Respecto a la revisión anterior, se han producido cambios en los 
apartados: 8. 
Información de los componentes: 

  

 

Sodio Hidróxido lentejas 50 % p/v 
CAS [1310-73-2]      NaOH     M.=40,00      
215-185-5     011-002-00-6 

 R: 35 
Provoca quemaduras graves. 

  

 

Número y fecha de la revisión:1 15.04.08 
Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, 
están basados en nuestros conocimientos actuales, teniendo como 
único objeto informar sobre aspectos de seguridad y no 
garantizándose las propiedades y características en ella indicadas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.3.3. 201515  Potasio Hidróxido 85% lentejas  
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1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  

1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 

 
Denominación: 
Potasio Hidróxido 

1.2 Uso de la sustancia o preparado: 
 Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 
1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 

 

PANREAC QUIMICA, S.A.U. 
C/Garraf, 2 
Polígono Pla de la Bruguera 
E-08211 Castellar del Vallès 
(Barcelona) España 
Tel. (+34) 937 489 400 
e-mail: product.safety@panreac.com 
Urgencias: 
Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112 (UE) 
Tel.:(+34) 937 489 499  

1. Identificación de los peligros  

  
 Nocivo por ingestión. Provoca quemaduras graves.  

1. Composición/Información de los componentes  

  

 

Denominación: Potasio Hidróxido 
Fórmula: KOH     M.=56,11      CAS [1310-58-3]      
Número CE (EINECS): 215-181-3     
Número de índice CE: 019-002-00-8  

1. Primeros auxilios  

4.1 Indicaciones generales: 

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

4.2 Inhalación: 

 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, 
pedir atención médica. 

4.3 Contacto con la piel: 

 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. En 
caso de irritación, pedir atención médica. 

4.4 Ojos: 

 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo 
los párpados abiertos. Pedir inmediatamente atención médica. 

4.5 Ingestión: 

 
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe riesgo de perforación). 
Pedir inmediatamente atención médica. No neutralizar.  
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1. Medidas de lucha contra incendio  

5.1 Medios de extinción adecuados: 
 Los apropiados al entorno. 
5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 
 ----- 
5.3 Riesgos especiales: 
 Incombustible. 
5.4 Equipos de protección: 
 -----  

1. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones individuales: 
 No inhalar el polvo. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. 
6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 
 Prevenir la contaminación del suelo, aguas y desagües. 
6.3 Métodos de recogida/limpieza: 

 
Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su 
posterior eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. 
Neutralizar con acido sulfúrico diluido.  

1. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación: 
 Sin indicaciones particulares. 
7.2 Almacenamiento: 

 
Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. Temperatura ambiente. No 
almacenar en recipientes metálicos.  

1. Controles de exposición/protección personal  

8.1 Medidas técnicas de protección: 
 ----- 
8.2 Control límite de exposición: 
 VLA-EC: 2 mg/m3 
8.3 Protección respiratoria: 

 
En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio adecuado. Filtro 
P. 

8.4 Protección de las manos: 
 Usar guantes apropiados 
8.5 Protección de los ojos: 
 Usar gafas apropiadas. 
8.6 Medidas de higiene particulares: 

 
Quitarse las ropas contaminadas. Usar ropa de trabajo adecuada. 
Lavarse manos y cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

 
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio 
ambiente. 
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El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de 
protección que debe usarse para la manipulación del producto, 
indicando el tipo de material y, cuando proceda, el tiempo de 
penetración de dicho material, en relación con la cantidad y la 
duración de la exposición.  

1. Propiedades físicas y químicas  

 Aspecto: 
 Sólido blanco. 
 Olor: 
 Inodoro. 
  

 

pH 13,5 (0,1M) 
Punto de ebullición :1327°C 
Punto de fusión : 360°C 
Densidad (20/4): 2,04 
Solubilidad: 1120 g/l en agua a 20°C  

46760. Estabilidad y reactividad  

10.1 Condiciones que deben evitarse: 
 ----- 
10.2 Materias que deben evitarse: 

 

Metales. Metales ligeros: Formación de hidrógeno (riesgo de 
explosión). Acidos fuertes. Metales alcalinotérreos en polvo. 
Compuestos amoniacales. Compuestos orgánicos de nitrógeno. 
Compuestos orgánicos. Halógenos. Halogenuros de halógeno. 
Hidrocarburos halogenados. Oxihalogenuros no metálicos. 
Halogenóxidos. Fósforo. Oxidos no metálicos. Anhídridos. 

10.3 Productos de descomposición peligrosos: 
 ----- 
10.4 Información complementaria: 
 Higroscópico. La disolución en agua es exotérmica.  

1. Información toxicológica  

11.1 Toxicidad aguda: 
 DL50 oral rata: 273 mg/kg. 
11.2 Efectos peligrosos para la salud: 

 

En contacto con la piel: quemaduras. 
Por contacto ocular: quemaduras, transtornos de visión. 
Por ingestión: Irritaciones en mucosas de la boca, garganta, esófago y 
tracto intestinal. Riesgo de perforación intestinal y de esófago.  

1. Información Ecológica  

12.1 Movilidad : 
 ----- 
12.2 Ecotoxicidad : 
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12.2.1 - Test EC50 (mg/l) : 
Organismos acuáticos = 10 mg/l ; Clasificación : Extremadamente 
tóxico. 
12.2.2 - Medio receptor : 
Riesgo para el medio acuático = Medio 
Riesgo para el medio terrestre = Bajo 
12.2.3 - Observaciones : 
Ecotóxico para organismos acuáticos y terrestres debido a la 
desviación del pH. Efectos agudos importantes en la zona de vertido. 

12.3 Degradabilidad : 

 

12.3.1 - Test :----- 
12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica : 
DBO5/DQO Biodegradabilidad = ----- 
12.3.3 - Degradación abiótica según pH : ------ 
12.3.4 - Observaciones : 
------ 

12.4 Acumulación : 

 

12.4.1 - Test : 
----- 
12.4.2 - Bioacumulación : 
Riesgo = ----- 
12.4.3 - Observaciones : 
------ 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 

 
El tratamiento es la neutralización. Fácilmente depurable. No permitir 
su incorporación al suelo ni a acuíferos. Producto corrosivo incluso en 
forma diluida.  

1. Consideraciones sobre la eliminación  

13.1 Sustancia o preparado: 

 

En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la 
eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de 
residuos especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación a 
los reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede 
contactar con la autoridad competente, o bien con los gestores 
legalmente autorizados para la eliminación de residuos. 
2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que 
se modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a 
la lista de residuos. 
Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que 
se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 
En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Publicada en 
BOE 22/04/98. 
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. Publicada en BOE 19/02/02. 

13.2 Envases contaminados: 
 Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 
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peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 
contenidos. 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 
En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases. Publicada en BOE 25/04/97. 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de 
abril, de Envases y Residuos de Envases. Publicado en BOE 01/05/98.  

1. Información relativa al transporte  

  

 

Terrestre (ADR): 
Denominación técnica: HIDRÓXIDO DE POTASIO SÓLIDO 
ONU 1813     Clase: 8     Grupo de embalaje: II 
Marítimo (IMDG): 
Denominación técnica: HIDRÓXIDO DE POTASIO SÓLIDO 
ONU 1813 Clase: 8 Grupo de embalaje: II 
Aéreo (ICAO-IATA): 
Denominación técnica: Hidróxido potásico, sólido 
ONU 1813     Clase: 8     Grupo de embalaje: II 
Instrucciones de embalaje: CAO 816      PAX 814       

1. Información reglamentaria  

15.1 Etiquetado según REACH 

 

Símbolos:  
Indicaciones de peligro: Corrosivo     
Frases R: 22-35 Nocivo por ingestión. Provoca quemaduras graves. 
Frases S: 26-36/37/39-45 En caso de contacto con los ojos, lávense 
inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Usense 
indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos-la cara. 
En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si 
es posible, muéstrele la etiqueta). 
Número de índice CE: 019-002-00-8  

51468. Otras informaciones  

  

 

Número y fecha de la revisión:1 15.04.08 
Respecto a la revisión anterior, se han producido cambios en los 
apartados: 3, 8, 15. 
Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, 
están basados en nuestros actuales conocimientos, teniendo como 
único objeto informar sobre aspectos de seguridad y no 
garantizándose las propiedades y características en ella indicadas.  
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14.3.4. 3030007 SEQUION CLR 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O 
EMPRESA. 
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1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DEL PREPARADO. 
Denominación: 
ACIDO FOSFONICO MODIFICADO, ESTABILIZADO Y TAMPONADO. 
 
1.2 USO DE LA SUSTANCIA O PREPARADO: 
SECUESTRANTE Y DISPERSANTE. 
 
1.3 IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD O EMPRESA: 
SOCIEDAD ARAGONESA DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS, S. A. 
Cº Campillos 1-5, 50172, ALFAJARÍN - ZARAGOZA 
Tel: 976 79 06 05. Fax: 976 79 06 04. E-mail: saeqsa@saeqsa.com 
Número único de teléfono para llamadas de Urgencia: 112 (UE) 

 
 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS: 
Sustancia no peligrosa según Directive 67/548/CEE. 
 
 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS. 
4.2 INHALACIÓN: 
Respirar aire fresco y buscar ayuda médica. 
4.3 CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar abundantemente con agua y jabón. 
4.4 OJOS: 
Lavar los ojos con agua corriente durante 15 minutos. Control médico 
posterior. 
4.5 INGESTIÓN: 
Lavar la boca, beber abundante agua, provocar el vómito y buscar ayuda 
médica. 
 
 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO. 
5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN ADECUADOS: 
Agua pulverizada, espuma, polvo seco. 
 
 
 
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 
6.1 PRECAUCIONES INDIVIDUALES: 
Es recomendable la protección de los ojos y las vías respiratorias. 
6.2 PRECAUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 
El producto no debe ser vertido en el alcantarillado sin un tratamiento 
previo (depuradora biológica). 
6.3 MÉTODOS DE RECOGIDA/LIMPIEZA: 
Recoger evitando la formación de polvo y depositar en contenedores de 
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residuos para su posterior eliminación de acuerdo con las normativas 
vigentes. 
 
 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 
7.1 MANIPULACIÓN: 
Mantener el lugar con buena aireación, evitar la formación de polvo, 
protección de las vías respiratorias. Evitar la acumulación de cargas 
electroestáticas durante el trasvase de cantidades grandes. 
Observar las precauciones habituales en el manejo de productos químicos. 
7.2 ALMACENAMIENTO: 
Almacenar perfectamente cerrado en lugar fresco y seco. 
 
 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL. 
8.1 MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN: 
En el trasvase de grandes cantidades sin instalación extractora, proteger 
las vías respiratorias. 
8.3 PROTECCIÓN RESPIRATORIA: 
Mascarilla. 
8.4 PROTECCIÓN DE LAS MANOS: 
Usar guantes apropiados 
8.5 PROTECCIÓN DE LOS OJOS: 
Usar gafas apropiadas. 
8.6 MEDIDAS DE HIGIENE PARTICULARES: 
Quitarse las ropas contaminadas. Usar ropa de trabajo adecuada. Lavarse 
las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo. 
8.7 CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio ambiente. 
El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de 
protección que debe usarse para la manipulación del producto, indicando el 
tipo de material y, cuando proceda, el tiempo de penetración de dicho 
material, en relación con la cantidad y la duración de la exposición. 
 
 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 
Aspecto: LIQUIDO AMARILLO CLARO 
Olor: Específico del producto. 
pH (sol. 50 gr/l): 10 
Punto de fusión: 0 ºC 
Densidad (20/4): 1,44 g/cm3 
Solubilidad: completa 
Punto de inflamación: > 100ºC 
Temperatura de ignición: > 100ºC 
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 
11.1 TOXICIDAD AGUDA: 
DL50 oral rata: > 2000 mg/kg 
CL50 inh rata 96h: >100 mg/l 
11.2 EFECTOS PELIGROSOS PARA LA SALUD: 
 
 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 
12.2 ECOTOXICIDAD: 
12.2.1 - TEST CL50 : 
EC50 48 h: dafnia: >900 mg/kg 
 
 
 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN. 
13.1 SUSTANCIA O PREPARADO: 
En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la 
eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos 
especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación a los reglamentos 
internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede contactar con la 
autoridad competente, o bien con los gestores legalmente autorizados para 
la eliminación de residuos. 
2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se 
modifica la decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de 
residuos. 
Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que se 
modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 
En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Publicada en BOE 22/04/98. 
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Publicada en BOE 19/02/02. 
13.2 ENVASES CONTAMINADOS: 
Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 
peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 
contenidos. 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre 
de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 
En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
Publicada en BOE 25/04/97. 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 
y Residuos de Envases. Publicada en BOE 01/05/98. 
 
 
 
16. OTRAS INFORMACIONES. 
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Número y fecha de la revisión: 0 01.07.05 
Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, están 
basados en nuestros actuales conocimientos, teniendo como único objeto 
informar sobre aspectos de seguridad y no garantizándose las propiedades 
y características en ella indicadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.3.5. 162368  Acido Láurico, 99% PS  

 

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

1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 
 Denominación: 
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Acido Láurico 
1.2 Uso de la sustancia o preparado: 
 Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 
1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 

 

PANREAC QUIMICA, S.A.U. 
C/Garraf, 2 
Polígono Pla de la Bruguera 
E-08211 Castellar del Vallès 
(Barcelona) España 
Tel. (+34) 937 489 400 
e-mail: product.safety@panreac.com 
Urgencias: 
Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112 (UE) 
Tel.:(+34) 937 489 499  

1. Identificación de los peligros  

  
 Sustancia no peligrosa según Reglamento (CE) 1907/2006.  

1. Composición/Información de los componentes  

  

 
Denominación: Acido Láurico 
Fórmula: CH3(CH2)10COOH     M.=200,32      CAS [143-07-7]      
Número CE (EINECS): 205-582-1      

1. Primeros auxilios  

4.1 Indicaciones generales: 

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

4.2 Inhalación: 
 Trasladar a la persona al aire libre. 
4.3 Contacto con la piel: 
 Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
4.4 Ojos: 

 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. En caso 
de irritación, pedir atención médica. 

4.5 Ingestión: 
 Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir atención médica.  

1. Medidas de lucha contra incendio  

5.1 Medios de extinción adecuados: 
 Espuma. Polvo seco. 
5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 
 ----- 
5.3 Riesgos especiales: 
 Combustible. 
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5.4 Equipos de protección: 
 -----  

1. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones individuales: 
 ----- 
6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 
 ----- 
6.3 Métodos de recogida/limpieza: 

 
Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su 
posterior eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar 
los restos con agua abundante.  

1. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación: 
 Sin indicaciones particulares. 
7.2 Almacenamiento: 
 Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. Temperatura ambiente.  

1. Controles de exposición/protección personal  

8.1 Medidas técnicas de protección: 
 ----- 
8.2 Control límite de exposición: 
 ----- 
8.3 Protección respiratoria: 
 En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio adecuado. 
8.4 Protección de las manos: 
 Usar guantes apropiados 
8.5 Protección de los ojos: 
 Usar gafas apropiadas. 
8.6 Medidas de higiene particulares: 

 
Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse las manos antes de las 
pausas y al finalizar el trabajo. 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

 
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio 
ambiente. 

  

 

El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de 
protección que debe usarse para la manipulación del producto, 
indicando el tipo de material y, cuando proceda, el tiempo de 
penetración de dicho material, en relación con la cantidad y la 
duración de la exposición.  

1. Propiedades físicas y químicas  

 Aspecto: 
 Sólido blanco a ligeramente amarillento. 
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 Olor: 
 Característico. 
  

 

Punto de ebullición :(21 hPa) 180°C 
Punto de fusión : 45°C 
Punto de inflamación : 110°C 
Presión de vapor: 20°C <0,01 mbar 
Solubilidad: Insoluble en agua. Soluble en alcohol.  

1. Estabilidad y reactividad  

10.1 Condiciones que deben evitarse: 
 ----- 
10.2 Materias que deben evitarse: 
 ----- 
10.3 Productos de descomposición peligrosos: 
 ----- 
10.4 Información complementaria: 
 -----  

1. Información toxicológica  

11.1 Toxicidad aguda: 
 DL50 oral rata: 12000 mg/kg 
11.2 Efectos peligrosos para la salud: 

 
Por contacto ocular: Puede provocar: irritaciones leves. 
No se descartan otras características peligrosas. Observar las 
precauciones habituales en el manejo de productos químicos.  

1. Información Ecológica  

12.1 Movilidad : 
 Reparto: log P(oct)= 4,2 
12.2 Ecotoxicidad : 

 

12.2.1 - Test EC50 (mg/l) : 
Peces (Leuciscus Idus) >100 mg/l 
Bacterias CE50 >100 mg/l 
12.2.2 - Medio receptor : 
Riesgo para el medio acuático = ---- 
Riesgo para el medio terrestre = ---- 
12.2.3 - Observaciones : 
----- 

12.3 Degradabilidad : 

 

12.3.1 - Test : DBO5 = ----- 
12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica : 
DBO5/DQO Biodegradabilidad = ----- 
12.3.3 - Degradación abiótica según pH : ------- 
12.3.4 - Observaciones : 
Producto fácilmente biodegradable. 

12.4 Acumulación : 
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12.4.1 - Test : 
------- 
12.4.2 - Bioacumulación : 
Riesgo = ----- 
12.4.3 - Observaciones : 
Producto no bioacumulable. 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 

 
Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no cabe esperar 
problemas ecológicos.  

1. Consideraciones sobre la eliminación  

13.1 Sustancia o preparado: 

 

En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la 
eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de 
residuos especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación a 
los reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede 
contactar con la autoridad competente, o bien con los gestores 
legalmente autorizados para la eliminación de residuos. 
2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que 
se modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a 
la lista de residuos. 
Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que 
se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 
En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Publicada en 
BOE 22/04/98. 
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. Publicada en BOE 19/02/02. 

13.2 Envases contaminados: 

 

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 
peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 
contenidos. 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 
En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases. Publicada en BOE 25/04/97. 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de 
abril, de Envases y Residuos de Envases. Publicado en BOE 01/05/98.  

1. Información relativa al transporte  

  
 -----  

1. Información reglamentaria  

 Etiquetado según REACH 
 -----  
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63691. Otras informaciones  

  

 

Número y fecha de la revisión:0 15.04.08 
Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, 
están basados en nuestros actuales conocimientos, teniendo como 
único objeto informar sobre aspectos de seguridad y no 
garantizándose las propiedades y características en ella indicadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.3.6. TEXAPON 842 O FAS DE CADENA CORTA 

Nombre SAP: TEXAPON 842 
IDH: 810000031760 
Naturaleza Química: Octil sulfato sódico aprox. 42% 
 
 
 

      
 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
En caso de inhalación: 
No aplicable. 
En caso de contacto con la piel: 
Lavar con agua y jabón 
En caso de contacto con los ojos: 
Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua corriente (durante 10 minutos), 
acudir al oculista. 
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En caso de ingestión: 
Lavado de la cavidad bucal, beber 1-2 vasos de agua. 
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Medios de extinción adecuados: 
Espuma, polvos de extinción, anhidrido carbónico, pulverización de agua, 
jet de agua a alta presión. 
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: 
No conocido 
Riesgos especiales particulares que resulten de la exposición al preparado en sí, a 
los productos de combustión o gases producidos: 
Ninguno. 
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: 
No es necesario. 
 
 
MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
Precauciones individuales: 
Protección de los ojos y de la piel. 
Precauciones para la protección del medio ambiente: 
No verter en los desagües. 
Métodos de limpieza: 
Recoger con material absorbente de líquidos (arena, turba, serrín). 
CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
Protección respiratoria: 
Protección de las manos: 
Guantes protectores. 
 
Protección de los ojos: 
Gafas protectoras . 
Protección cutánea: 
Medidas de higiene particular: 
9.- PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS 
Estado físico: líquido 
Color: amarillento 
Olor : intenso 
Estado físico.........................................................................Líquido 
Color........................................................................................Amarillento 
Olor..........................................................................................Intenso 
pH (a 100 g/l H2O) (20ºC)..................................................7-9 
Punto de fluidez....................................................................<= 0ºC 
Punto de destello.................................................................> 100ºC 
Densidad relativa (20ºC)...................................................Aprox. 1 g/cm3 
Solubilidad.............................................................................Totalmente soluble en 
agua 
Viscosidad (20ºC)................................................................Viscosidad baja 
 
 
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
Símbolos de Peligro: 
Xi. Irritante 
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Frases R: 
R38. Irrita la piel 
R41. Riesgo de lesiones oculares graves 
Frases S: 
S24/25. Evítese el contacto con los ojos y la piel 
S26. En caso de contacto con los ojos; lávenlos inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico 
S28. En caso de contacto con la piel lávese inmediatamente y abundantemente con agua 
S37/39. Usense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.3.7. PL-28 TEXAPON PNSO/L 

Nombre SAP: TEA LES 12-14 + 2/2,35 27% PL-2885 
IDH: 051058 
Naturaleza Química: Solución acuosa de: Fatty alcohol ether sulfate 
 
 
     
 

 
 
 
 
 

 
PRIMEROS AUXILIOS 
En caso de inhalación: 
No relevante 
En caso de contacto con la piel: 
Lavar con agua corriente y jabón. 
Proteger la piel. 
Cambiar las prendas empapadas, contaminadas. 
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En caso de contacto con los ojos: 
Lavar bajo agua corriente (durante 10 min.), acudir al médico. 
En caso de ingestión: 
Lavado de la cavidad bucal. 
Beber 1-2 vasos de agua. 
INFORMACION GENERAL 
En caso de malestar acudir a un médico 
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Medios de extinción adecuados: 
Espuma, polvos de extinción, anhídrido carbónico, pulverización de agua, 
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: 
No conocidos 
Riesgos especiales particulares que resulten de la exposición al preparado en sí, a 
los productos de combustión o gases producidos: 
Ninguno conocido 
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: 
No son necesarias medidas especiales. 
 
MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
Precauciones individuales: 
Evitar el contacto con los ojos y la piel 
Precauciones para la protección del medio ambiente: 
No verter en los desagües/aguas de superficie/aguas subterráneas. 
Métodos de limpieza: 
Recoger con materiales absorbentes de líquidos (arena, turba, serrín) 
CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
Protección respiratoria: 
Protección de las manos: 
Guantes de protección adecuados 
Protección de los ojos: 
Gafas de protección 
Protección cutánea: 
Medidas de higiene particular: 
9.- PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS 
Estado físico.....................................................................Líquido 
Color....................................................................................Incoloro 
Olor......................................................................................Característico 
Valor pH (20ºC; 100g/l; agua).....................................6,5 - 9 
Punto de inflamación.....................................................Preparación acuosa 
Densidad (20ºC)..............................................................0,9 - 1,1 g/cm3 
Viscosidad dinámica (20ºC)........................................>= 350 mpa.s 
Solubilidad cualitativa (20ºC; agua)..........................alta solubilidad 
 
 
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
Símbolos de Peligro: 
Xi. Irritante 
Frases R: 
R36/38. Irrita los ojos y la piel 
Frases S: 
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S24/25. Evítese el contacto con los ojos y la piel 
S26. En caso de contacto con los ojos; lávenlos inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico 
S28. En caso de contacto con la piel lávese inmediatamente y abundantemente con agua 
S37/39. Usense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara 
S39. Usese protección para los ojos/la cara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.3.8. RL-18 SULFOPON K 101 ESPECIAL O FAS DE CADENA LARGA 

Nombre SAP: SULFOPON RL - 18 
IDH: 041326 
Naturaleza Química: Lauril sulfato sodico ( C12 - C16 ) 29 -31 % materia activa . 
 
 
     
 

 
 
 
 
 

 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
En caso de inhalación: 
En caso de contacto con la piel: 
Lavar con agua corriente y jabón .Cuidar la piel . Separar las ropas contaminadas . 
En caso de contacto con los ojos: 
Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua corriente ( durante 10 minutos , 
acudir al oculista . 
En caso de ingestión: 
Limpiar la cavidad bucal , beber mucha agua , visitar al médico. 
 
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Medios de extinción adecuados: 



 

 - 116 - 

Espuma , polvos de extinción , anhidrido carbonico , pulverización de agua jet de agua a 
alta presión . 
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: 
Riesgos especiales particulares que resulten de la exposición al preparado en sí, a 
los productos de combustión o gases producidos: 
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: 
 
 
MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
Precauciones individuales: 
Evitar el contacto con los ojos y la piel . 
Precauciones para la protección del medio ambiente: 
No verter en los desagues . 
Métodos de limpieza: 
Recoger con materiales absorventes de liquidos ( arena , turba , serrin ) 
 
CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
Protección respiratoria: 
Protección de las manos: 
Guantes de protección adecuados . 
Protección de los ojos: 
Gafas de protección. 
Protección cutánea: 
Medidas de higiene particular: 
Lavarse la manos antes de las pausas y despues de finalizar la jornada lavoral . 
9.- PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS 
Estado : liquido / pastoso , incoloro , inodoro. 
Ph : ( a 100 g / l H20 ) ( 20'C ) 7.5 - 8.5 DGF - H - III – 1 
Punto de congelación : < 15 'C DIN ISO 3015 
Punto de fluidez : <= 25 'C DIN ISO 3016 
Punto de destello : preparación acuosa 
Densidad relativa : ( 20'C ) ca. 1 g / cm3 DGF - C - IV - 2 
Solubilidad : totalmente soluble en agua a ( 20'C ) 
 
 
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
Símbolos de Peligro: 
Xi. Irritante 
Frases R: 
R36/38. Irrita los ojos y la piel 
Frases S: 
S26. En caso de contacto con los ojos; lávenlos inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico 
S28. En caso de contacto con la piel lávese inmediatamente y abundantemente con agua 
S39. Usese protección para los ojos/la cara 
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14.3.9. SAS O SULFONATO DE ALCANO SECUNDARIO 
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14.3.10. DEHYPON LST 254 
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14.3.11. Ácido Sulfónico (QN-ADBS)  
 
 

QUIMICOS DEL CAUCA LTDA CODIGO : I82017.QCL 

EDICION : 1 

FECHA : 30-06-2008 

HOJA DE SEGURIDAD 

ACIDO SULFÓNICO PAGINA : 1 de 6 

SECCION 1: IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA  

Nomenclatura 

Nombres Químicos Acido Sulfónico 

Nombres usuales Acido Alquilsulfónico, LABS, Ácido alquilbencensulfónico. Ácido 

Dodecilbencensulfónico. 

Formula Acido Sulfónico: RC6H5SO3H 

Numero ONU : 2586 

Usos: Se aplica en la formulación de detergentes líquidos y en polvo y otros 

limpiadores. 

Empresa: 

QUIMICOS DEL CAUCA LTDA. 

Teléfonos : 092 - 550 41 09 092 - 550 41 09 

Celulares de respuesta 24 horas : 315 - 574 66 14 315 - 585 15 03 317 - 645 87 22 

Ubicación: Planta: Vereda San Nicolás, Sitio la Cuelga, Caloto-Cauca 

: Oficinas: Cll. 3A No. 34 - 64 Barrio San Fernando – Cali. 

SECCION 2: COMPOSICION E INFORMACION SOBRE INGREDIE NTES 

El producto está constituto entre 96.5 y 97.0% por ácido sulfónico, el resto está 
integrado por 

humedad hasta en un 0.8%, alquilbenceno libre en un máximo de 2% y ácido 
sulfúrico en un 

máximo de 1.5%. 

SECCION 3: IDENTIFICACION DE PELIGROS 

Peligro. Es un material corrosivo a los metales y los tejidos vivos. Su corrosividad 
es similar a la 

del ácido sulfúrico en una concentración del 100%. 

Inhalación 

La inhalación de neblinas o aerosoles pueden causar irritaciones respiratorias 
porque en ellos se 
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cuenta con la presencia de gases de óxidos de azufre (SO2 y SO3) que pueden 
llegar a formar H2S 

el cual es tóxico. 

Ingestión 

La ingestión puede causar irritación severa en el tracto gastrointestinal, aun si se 
ingiere en bajas 

cantidades. Esta irritación se manifiesta con náusea, vómito y dolor abdominal.. 

Piel 

El contacto con la piel produce irritación severa y quemaduras químicas. El LABS 
es corrosivo 

para la piel. 

Ojos 

Causa severa irritación en los ojos, tanto el contacto con el líquido como la 
exposición a los vapores del ácido. Contacto prolongado con los ojos puede 
resultar en lesiones permanentes. 

 

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de que el ácido haya caído sobre la piel o los ojos se deberán lavar las 
partes afectadas 

haciendo uso de grandes cantidades de agua lo más pura posible y retirar al 
paciente del área 

contaminada. Se deberá llamar inmediatamente al médico, explicándole con 
exactitud lo sucedido. 

Contacto con la piel y membranas mucosas: 

- Retirar la ropa contaminada 

- Lavar con abundante agua y jabón las partes afectadas 

- Si después de lo anterior aparece irritación es preciso acudir a atención médica. 

Contacto con los ojos: 

Si el ácido sulfónico entra en contacto con los ojos, 

- Irrigar durante 15 minutos con abundante agua manteniendo los párpados 
abiertos. 

- Si la molestia continua irrigar durante 15 minutos más 

- Solicitar asistencia médica especializada (oftalmológica). 

Ingestión: 

Beber agua (Si la persona está inconsciente no se le deben suministrar líquidos). 

Beber leche de magnesia o agua de cal para neutralizar el ácido 

No se debe provocar el vómito ni hacer lavado de estómago 
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Conseguir atención médica inmediata 

 

Inhalación: 

Retirar la víctima a una zona ventilada fuera de peligro 

Si es necesario administrar respiración artificial 

Solicitar asistencia médica 

SECCION 5: MEDIDAS EN CASO DE INCENDIOS 

El producto no es inflamable pero en caso de un incendio puede ser fuente de 
emanación de gases tóxicos como el Ácido Sulfhídrico H2S, Trióxido y Dióxido de 
Azufre SO2, si el incendio se desarrolla en espacios confinados se debe usar 
equipo de respiración autónoma 

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

En caso de derrame desde un recipiente para el transporte de ácido sulfónico a 
granel o en 

canecas, siga las siguientes recomendaciones: 

Ubique el carrotanque en lugar seguro, es decir en un sitio fuera de la vía, lejos 
de 

corrientes de agua superficiales. 

En lo posible evite el contacto del líquido con aguas superficiales, vegetación y 
suelo. 

Mantenga la gente lejos del lugar del accidente. 

Construya un dique de contención. 

Informe a la mayor brevedad a la compañía transportadora, a Químicos del 
Cauca y al 

destinatario del producto. 

Avise a las autoridades competentes (Comité Local de Emergencias, Policía Vial, 
Defensa 

Civil, Bomberos, Cruz Roja. 

SECCION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

7.1. Materiales : El ácido sulfónico es tan corrosivo como el ácido sulfúrico 
concentrado, la 

corrosividad aumenta con la temperatura (especialmente a temperaturas 
mayores de 40°C). 

Cuando el ácido se maneja con material de acero al carbono, el hierro que se 
genera por la 

corrosión afecta la calidad del producto, por esta razón, se recomienda 
almacenar en acero 

inoxidable 304 ó 316. 
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7.2. Temperatura de manejo y almacenamiento: 

Se recomienda manejar el ácido a temperaturas entre 30°C y 40°C para evitar 
problemas en el 

bombeo que se presentan a temperaturas menores por causa de la alta 
viscosidad 

7.3. Equipo de bombeo: 

Se recomienda utilizar bombas de desplazamiento positivo cuyas partes en 
contacto estén 

construidas en acero inoxidable. Este tipo de bombas se recomienda por la alta 
viscosidad que 

alcanza el producto. 

7.4 Presión de almacenamiento : Atmosférica. 

7.5 Precauciones especiales: 

• Se debe almacenar en lugares abiertos con buena ventilación 

• Se debe almacenar separado de hidróxidos y agentes oxidantes ( cloratos, 
nitratos, 

hipocloritos, peróxidos) que puedan entrar en contracto para evitar 
contaminación 

• En los tanques de almacenamiento se pueden acumular gases de SO2 y SO3, 
el 

personal que pueda estar en contacto debe usar la protección necesaria 

• Los pisos deben contar con desnivel y drenaje hacia canales de recolección de 

vertimientos accidentales y dirigir las aguas hacia una fosa de tratamiento para 

neutralización. 

• Los recipientes deben estar debidamente rotulados y señalizados. 

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

Es necesario considerar como un complemento de carácter imprescindible y 
obligatorio el uso del 

equipo de protección personal a quien tenga contacto o esté implicado en el 
manejo directo del 

ácido sulfónico y no exime al trabajador de tomar todo tipo de medidas de 
precaución en cuanto a 

su comportamiento y desempeño personal en el ejercicio de cualquier operación. 

EI equipo de protección personal deberá seleccionarse, tomando en cuenta el 
trabajo que se va a 

desarrollar, entre los que a continuación se enumeran: 

Botas de hule. 

Guantes de hule, nitrilo o PVC. 
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Chaqueta y pantalón de hule o de otro material resistente al ácido. 

Gafas de protección contra sustancias químicas. 

Pantallas faciales. 

Máscara con cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos. 

Máscara o capuchón con suministro de aire forzado. 

Cinturones o arneses. 

Protección para los ojos : 

• Los anteojos de seguridad con bordes de metal o plástico, con protecciones 
laterales 

sin perforaciones se pueden usar en los lugares donde es conveniente una 
protección 

continua a los ojos, tal como en los laboratorios. Sin embargo, no deben usarse 
donde 

se necesita una protección total de los ojos contra el ácido sulfónico. 

• Las monogafas de seguridad tipo ventosa o molde de hule, cuidadosamente 
ajustados 

y equipados con lentes de plástico o de vidrio resistente al impacto, deben 
usarse 

cuando haya posibilidad de recibir ácido en los ojos. 

• Las caretas de plástico (de cobertura total, como mínimo de ocho pulgadas), 
con 

protección para la frente, se pueden emplear como complemento de los 
monogafas de 

seguridad de seguridad antiácidos, en donde existe el peligro de impacto en los 
ojos 

desde abajo o alrededor de las partes laterales de la careta. 

Protección respiratoria: 

EI equipo de aire autónomo permite al portador llevar una dotación de oxigeno o 
aire comprimido 

en un cilindro y el tipo autogenerador produce oxígeno químicamente. Los 
equipos anteriores 

permiten una movilidad considerable. El lapso de tiempo en el cual un equipo de 
aire autónomo da 

protección, varía de acuerdo a los volúmenes de aire, oxígeno material de 
regeneraci6n que se 

transportan. No se debe usar oxígeno comprimido donde existe peligro de 
contacto con líquido o 

vapores inflamables o con fuentes de ignición, especialmente en espacios 
confinados como fosos 
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y tanques. 

Las mascarillas con manguera y con aire a presión libre de aceite, deben estar 
localizadas en un 

área libre de contaminación. Las condiciones de uso de este equipo deben ser 
tales que permitan 

el escape con seguridad en el caso de fallas del suministro de aire. Se deberá 
tomar precauciones 

para que la manguera no se enrede. 

También se pueden usar máscaras con aire de línea de planta, pero solo si el 
escape seguro es 

posible en caso de faltar aire. Se debe usar un regulador de presión adecuado, 
válvula de alivio y 

filtro de aire para efectuar la entrega de aire a la celda a la presión óptima. Se 
debe revisar el aire 

con frecuencia. 

Protección para los pies: 

Se recomienda el uso de zapatos de seguridad de hule con casquillos internos de 
acero para los 

trabajadores que manejan tambores y garrafones con ácido sulfónico. Los 
zapatos de hule se 

sobreponen a los zapatos de seguridad de piel. Deben limitarse totalmente 
cuando hayan sufrido 

contaminación en su uso. 

Protección del cuerpo, de la piel y de las manos: 

En los lugares en donde hay posibilidad de contacto con la piel, se deben usar 
guantes de hule, 

neopreno o PVC. 

Se recomienda utilizar un equipo completo de hule con monogafas de seguridad 
químicos, botas 

de hule y mascara de plástico, para efectuar limpieza de carrotanques, equipos 
en los cuales se 

debe suministrar aire fresco. 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

El producto es un líquido marrón, viscoso y corrosivo 

Densidad a 30°C: 1.053 Kg/Litro 

Viscosidad, 25 ◦C: 1600 cp. 

Punto de ebullición: Se descompone por encima de 100 ºC.. 

Solubilidad en agua: Es soluble a 25 °C 
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Presión de vapor: No es considerable 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

• Estabilidad: El ácido sulfónico es estable bajo condiciones normales 

• Reactividad: Es reactivo con metales, óxidos, carbonatos, y carburos. Produce 
una 

reacción peligrosa con hidróxidos 

• Productos peligrosos de descomposición: Normalmente el ácido emana gases 
de 

SO2 ( Dióxido de Azufre) y SO3 ( Trióxido de Azufre) que bajo algunas 
circunstancias se 

pueden convertir en H2S ( Acido Sulfhídrico) 

• Corrosividad: Es tan corrosivo como el ácido sulfúrico concentrado 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

No hay información disponible acerca de la toxicidad del producto. 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Biodegrabilidad: > 98% 

Efectos sobre el ambiente: 

Agua: El producto es soluble en agua, derrames grandes pueden causar daños 
en la vida acuática 

por la disminución del pH y la formación de espumas en las aguas 

Aire: La descomposición por combustión del ácido sulfónico genera gases 
corrosivos y tóxicos 

Suelo: Por su propiedad corrosiva causa un daño inmediato en el área en 
contacto. Puede 

contaminar el suelo y las aguas subterráneas. 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN 

El producto no debe ser desechado sin tratar al suelo o aguas, no importa la 
concentración o la 

cantidad. El tratamiento consiste en neutralizarlo con un agente alcalino, tal 
como cal, soda 

cáustica, carbonato de sodio u otros materiales alcalinos, que no presenten en sí 
problemas 

posteriores de toxicidad o disposición. Se debe garantizar que el pH de los 
productos de 

neutralización esté en el rango de 5-9 unidades. En el caso de utilizar productos 
de neutralización 

como los nombrados, los productos de neutralización obtenidos son sulfonatos 
que deben ser 
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recogidos y enviados a empresas especializadas para su disposición. La 
biodegrabilidad del 

sulfonato de sodio es mayor al 90%.. 
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14.3.12. CUMEN SULFONATO DE SODIO O ELTESOL 

 

 

Fórmula:C9H11NaO3S. 
Apariencia: Liquído incoloro/ amarillo transparente   
 Sinónimos: 
SCS; 
Sodium cumenesulfonate; 
Sodium cumene sulfonate; 
1. Aplicaciones: Un tipo de agente activo de superficie que se aplica en 
limpieza. Su superficie de baja tensión ofrece la función de humectación y 
emulsificación y dispersión para la formación de burbujas durante el lavado. 
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14.3.13. Tegosoft 

TEGOSOFT® DEC 
 
1. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 

Irritante 

Risk advice to man and the environmentRisk advice to man and the environmentRisk advice to man and the environmentRisk advice to man and the environment    

Irrita la piel. 

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Descripción química : bis(2-ethylhexyl) carbonate 

No. CAS : 14858-73-2 

EINECS-No. : 238-925-9 

3. PRIMEROS AUXILIOS 
 

Indicaciones generales : Quitar inmediatamente toda la ropa ensuciada y/o 
empapada. 

En caso de inhalación : Procurar aire fresco. 

En caso de contacto con la piel : Lavar la zona afectada inmediatamente con 
agua abundante. 

Si persisten los síntomas de irritación, acudir al médico. 

En caso de contacto con los 

ojos 

: En caso de contacto con los ojos, lavarlos cuidadosamente con agua 

abundante. Si persisten las molestias, consultar al médico. 

En caso de ingestión : En caso de ingestión accidental, no provocar el vómito; 
consultar al 

médico. 

4. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinciónapropiado: espuma, dióxido de carbono, polvo extintor, agua 
pulverizada. 

Medios de extinción que no 

deben utilizarse por razones de 

seguridad 

: No aplicable 

Riesgos específicos que 
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resultan de la exposición a la 

sustancia, sus productos de 

combustión y gases 

producidos: 

: En caso de incendio puede(n) desprenderse: 

Dióxido de carbono, monóxido de carbono 

Equipo de protección especial 

anti-incendios 

: Utilizar aparato respiratorio autónomo. 

5. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Precauciones individuales : Llevar equipo de protección personal. 

Medidas de protección del 

medio ambiente 

: Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales. 

Evitar que penetre en el subsuelo o la tierra. 

Métodos de limpieza/recogida : Absorber con material ligante para líquidos (p.ej. 
arena, tierra de 

infusorios, ligante de ácidos, ligante universal, serrín). 

Eliminar el material recogido de forma reglamentaria. 

6. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

Protección personal 

Medidas de higiene : No fumar ni comer o beber durante el trabajo. 

Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada. 

Lavarse las manos antes de los descansos y después del trabajo. 

Protección respiratoria : En caso de formación de vapores/aerosols: 

Durante corto tiempo puede usarse equipo respiratorio con filtro 

A/P2. 

Protección de las manos : Guantes de PVC 

Protección de los ojos : Gafas protectoras herméticamente cerradas 

Protección de la piel y del 

cuerpo 

: Ropa ligera de protección 

7. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

Estado físico : líquido 

Color : incoloro 
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Olor : específico, débil 

Punto de fusión : < -100 °C 

Método: OCDE 102 

Temperatura de ebullición : 317 °C 

a 1.013 hPa 
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OBJECTIUS 

-L’objectiu general del present projecte és la de trobar una mescla que sigui 
estable en el temps i a diferents temperatures, d’ una base d’hipoclorit de sodi 
amb detergent. 

-Trobar els tensioactius així com la proporció adequada per a la mescla. 

-Aconseguir establir unes proporcions òptimes que donin a la mescla una viscositat i 
PH’s desitjables. 

-Definir i explicar tots els conceptes previs per a poder realitzar l’esmentat 
experiement. 

 

INTRODUCCIÓ 
 

La constant renovació de productes, reinvenció, i complexitat, obliga al mercat a 
crear noves fórmules per a clients cada vegada més exigents. 

En la innovació d’una d’aquestes, s’ha pensat  en la neteja de roba blanca. Però no 
tan sols en la seva neteja, sinó també en el seu blanquejament. Això suposaria 
utilitzar dos tipus de productes, i per tant, més cost tan de diners com a matèries 
primeres, i, pel consumidor, el cost de dos productes, així com espai. Per tant, s’ha 
creat la proposta i posterior desenvolupament d’una fórmula que englobi aquestes 
dues propietats.  

Neix així el projecte basat en una base d’hipoclorit sodi (lleixiu) amb detergent. 

1. L’ HIPOCLORIT DE SODI 

 

 

 

 

 

Figura I. Hipoclorit de sodi. 
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L’hipoclorit de sodi o hipoclorit sòdic, (conegut popularment com lleixiu, clor, aigua 
llevantina o aigua de Javel), és un compost químic, a més de un fort oxidant químic 
de fórmula és NaClO. 

Conté el clor en estat d’oxidació +1, i per lo tant és un oxidant fort i econòmic. Degut 
a aquesta característica destrueix molts colorants per el que s’utilitza com a 
blanquejador. A més s’aprofiten les seves propietats desinfectants. 

En dissolució només és estable a PH bàsic. Al tornar àcid en presencia de clorur, 
allibera clor elemental. És per això que s’ha d’emmagatzemar allunyat de qualsevol 
àcid.  Aquest és obtingut a partir del clor gas(Cl2) i una solució d’hidròxid de sodi. 

2NaOH  + Cl2  � NaCl+  NaClO+  H2  O 

 

1.1   Aplicacions 

Des de els seus orígens, el lleixiu es coneix pel seu alt poder desinfectant. Les 
bactèries i els virus són completament eliminats per ella, només és precís aplicar la 
dosis adequada durant el temps necessari (sempre molt breu). 

Tanmateix, el lleixiu posseeix una forta acció fungicida i , alhora, elimina les espores. 
El seu poder bactericida i fungicida es deriven de les múltiples aplicacions en el 
camp de la desinfecció de hospitals, comunitats i llars. És el desinfectant més barat i 
amb major espectre d’acció, ja que no es coneixen els gèrmens que el resisteixin. 

També és un producte altament eficaç contra les males olors (agent desodorant), ja 
que no sols elimina bactèries i fongs, sinó que també trenca la substància de mala 
olor produïdes per aquests. 

A més , el lleixiu reforça el poder de neteja dels detergents, especialment rentant 
amb aigües dures (agent blanquejador). Els estudis de rentat demostren que el 
lleixiu és l’eliminador de taques més efectiu per a la roba blanca i de colors sòlids, 
d’entre tots els blanquejants existents. 

La decoloració de les taques té lloc per oxidació dels components de la brutícia, 
aconseguint que les seves molècules es trenquin en parts més petites, desprenent-
se de la superfície de la roba i dispersant-se en l’aigua. 

 

A més elimina les taques sobre les superfícies dures i restaura el blanc de les 
porcellanes de piles, lavabos, W.C. i banyeres, sense ratllar la superfície ni atenuar 
la seva brillantor. 
 

Així, en la roba o qualsevol altre substància de color blanc, els electrons de les 
seves molècules ja es troben al màxim nivell energètic i és per això que no 
absorbeixen més energia i repel·len totes les freqüències de la llum solar. I en les 
robes colorejades, taques o qualsevol altre substància de color, els electrons de les 
seves molècules tenen una energia particularment baixa i, per tant, són susceptibles 
de capturar energia i de mostrar el color corresponent a la freqüència energètica 
rebutjada. 
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I així és com funciona el lleixiu o hipoclorit sòdic, “menjant-se”, o parlant amb més 
propietat “oxidant” aquells electrons de baixa energia, de manera que ja no estan 
disponibles per absorbir energia. Provocant amb això que tot l’espectre lluminós 
sigui rebotat i que la peça es mostri blanca als nostres ulls. 

No obstant i malgrat lo poderós que és el lleixiu, la seva acció corrosiva desapareix 
en la mesura que va actuant i acaba descomponent-se en sal i aigua. El lleixiu que 
es va pel clavegueram seguirà complint la seva acció netejadora fins a perdre tot el 
seu poder corrosiu i antisèptic. Per aquesta raó no afecta al medi ambient. 

En general, per contrarestar l’acció del lleixiu, s’ha d’utilitzar només aigua freda. En 
casos d’ingestió accidental, no s’ha d’induir al vòmit, sinó usar grans quantitats 
d’aigua fred, llet, gelats o antiàcids per neutralitzar-la i trucar al metge. Si el lleixiu ha 
caigut a la pell o als ulls, s’ha de netejar o rentar amb aigua abundant durant mínim 
15 minuts. Algunes combinacions de lleixiu amb blanquejadors o amb alguns 
productes de neteja en pols i amoníac poden alliberar el clor que pot causar asfixia. 

 

1.2 Referència històrica 

L’ hipoclorit de sodi és un producte també utilitzat en llars i denominat clor. 

L’ús industrial del “lleixiu” va unit a l’ús del clor com a blanquejador. Derry (1977:783) 
afirma que l’ús del clor com a blanquejador va ser utilitzat primer per Claude Louis 
Berthollet (1785), en que l’aigua de Javel s’obtenia fent passar clor a través de 
potassa( no obstant, Carl Wilhelm Scheele, descobridor del clor, ja va notar aquestes 
propietats.) 

Posteriorment, Charles Tennant (1799) , va utilitzar el clor que s’obtenia com a 
subproducte en la fabricació de sosa; el producte de Tennant era un hipoclorit de 
calci en pols. 

Des de finals del segle XVIII, a més, es van anar trobant usos a l’hipoclorit com a 
desinfectant; els pioners van ser el metge francès  Pierre-François Percy (1793; la 
reducció de mortalitat seria al voltant del 50%) i el farmacèutic Antoine Germain 
Labarraque (1825), a qui se li atribueix la substitució del potassi per sodi. 

A Mèxic, el Dr. Francisco Montes de Oca, cap al 1860 va iniciar l’escola entre els 
cirurgians militars de netejar els camps quirúrgics i llits dels ferits de guerra, netejar 
les mans abans, durant la cirurgia i al acabar les amputacions, netejar les ferides 
amb el licor de Labarraque (amb un sistema que utilitzaria Alexis Carrel en la 
primera Guerra Mundial), per el que va ser l’iniciador empíric de la antisèpsia, està 
demostrat per les múltiples tesis de facultat de Medicina de la UNAM i els treballs de 
Quijano, Soriano , els qui reafirmen aquesta primacia i extens us del referit licor des 
de 1860 fins 1900. 
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1.3  Propietats químiques 
 

En general, els hipoclorits son agents oxidants forts, amb major força que el peròxid 
d’hidrogen o el diòxid de clor. El seu caràcter oxidant fort li permet actuar com a 
agent de blanquejament i desinfecció; aquestes propietats s’aprofiten per al 
tractament de fibres i l’eliminació de microorganismes en l’aigua. 

 

Les solucions d’hipoclorit de sodi cauen dintre de dos classificacions: blanquejadors 
de ús domèstic, que contenen entre 5 i 5,5% de clor disponible, i solucions fortes o 
comercials, que contenen entre 12 i 15% de clor disponible. 

 

El terme de “contingut de clor disponible”, també denominat clor actiu i compara el 
poder oxidant de l’agent amb aquell de la quantitat equivalent de clor elemental 
utilitzat per fer la solució. 

 

 

 
 

Taula I. Propietats físico-químiques de l’hipoclorit sòdic.  
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1.4 Estabilitat i descomposició de l’ hipoclorit 
 

1.4.1. Reaccions de descomposició de l’ hipoclorit 

 

L’ hipoclorit sòdic és un producte molt inestable. L’enteniment dels factors que 

porten aquesta descomposició del producte permet tenir precaució tant en la 
adquisició del producte com en la seva utilització. 

L’ hipoclorit es descomposa de 4 maneres sent la conseqüència immediata la 
reducció de la quantitat de clor actiu. 

 

a)  L’envelliment (dismutació) 

Mecanisme espontani, inofensiu de la descomposició de les solucions alcalines 

simples de l’ hipoclorit (sense additius), i representa un límit superior en la vida 
mitjana per els productes de l’ hipoclorit. 

1 NaClO NaClO3 + 2 NaCl 

 

El mecanisme es basa en dos etapes, sent la primera la limitant de la cinètica. 

 

a) 2 NaClO NaClO2 + NaCl 

NaClO + NaClO2 NaClO3 + NaCl 

 

b) -d [ClO- ] / dt = k [ClO- ] 2 

 

b) Descomposició catalítica pels metalls. 

Els metalls causen la descomposició ràpida amb la generació d’ oxígen-gas; 

inofensiu. 

Mn + 2 NaClO 2 NaCl + O2 

 

El mecanisme es basa en que l’ hipoclorit oxida els metalls de transició a un estat d’ 
oxidació que oxida l’ agua. 

2 Mn+ + HClO2 M(n+1)+ + OH- + Cl- 
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2 M(n+1)+ + 2 OH- 2 Mn+ + ½ O2 + H2O 

 

c)  Fotòlisis 

L’ hipoclorit de sodi es molt sensible a la llum. L’ absorció de la llum succeeix en els 
rajos UV parcialment dintre las regions visibles. 

 

Els mecanismes són: 

Cl- + O (3P) 

ClO- + hv 

Cl + O- 

 

Els productes han de ser protegits de la llum amb ampolles pigmentades. 

 

d)  Oxidació d’ altres substàncies 

 

Aquesta última té les possibilitats limitades en la formulació (únicament compostos 
compatibles). 

 

1.4.2.  Factors que influeixen en la descomposició de l’ hi poclorit 

 

a)  pH (alcalinitat residual) 

Per garantitzar la seva estabilitat, l’ hipoclorit de sodi ha d’ estar en solució alcalina. 

Degut a aquest efecte normalment s’ utilitza sosa càustica o hidròxid sòdic. 

 

b) Concentració inicial 

La concentració inicial del producte influencia molt en la seva descomposició. A 
major concentració inicial, major serà la seva descomposició final.  

 

c)  Temperatura d’emmagatzament. 

La temperatura té un fort efecte en la descomposició de l’ hipoclorit. És molt 
important que la solució estigui guardada en un lloc tancat, fresc i airejat, a una 

temperatura de uns 5ºC i sense cap incidència de la llum.  

 

d) Contaminants 

És la pitjor descomposició, principalment níquel, coure i ferro, entre altres; como ara 
també metalls, sòlids en suspensió (calci, magnesi...). L’ oxigen pot causar 
problemes d’ embalatges a causa de la pressió ja que s’ acumula en l’interior del 
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recipient sense poder alliberar-se provocant un augment de volum en els recipients 
arribant en alguns casos a trencar-se. 

 

e) Llum solar 

La llum afecta directament sobre l’ estabilitat de l’ hipoclorit accelerant la seva  

descomposició. Hem d’ evitar l’ exposició d’ hipoclorit a fonts lumíniques. 

 

 

 

1.5 Producció  

 
L’ Hipoclorit de Sodi Pentahidratat s’ obté a partir de Hidròxid de Sodi i Clorur en 
presència d’ aigua. El producte anhidre s’ obté després per assecat al buit i 
congelació sobre àcid Sulfúric concentrat; per a  que mantingui el seu  estat sòlid és 
necessari mantenir-lo refrigerat. El caràcter explosiu d’aquest compost fa que no es 
produeixi comercialment aquesta  presentació de l’ Hipoclorit de Sodi. 

Les solucions d’ Hipoclorit de Sodi es preparen per dos mètodes: el primer d’ells és 
el mètode químic, que s’ utilitza per preparar solucions que romandran 
emmagatzemades  durant un llarg temps, mentres que el segon és un mètode 
electroquímic de producció in-situ, que s’utilitza quan la solució s’ utilitza a 
continuació de la preparació. 

 

1.5.1. Mètode químic 

 

L’ Hipoclorit de Sodi en solució es prepara mitjançant reacció entre una solució  de 
Sosa càustica diluïda i Clor líquid o gas (8, 10). Aquesta reacció es presenta a 
continuació: 

 

Cl2 + 2NaOH ___> NaOCl + NaCl + H2O + calor 

 

 

En vista de que la reacció allibera calor, s’ha de  realitzar acompanyada per 
procediments de refrigeració. 

 

 

a) Reacció 

La reacció es realitza a una temperatura entre 30 y 35ºC; es porta a terme en un 
procés a contracorrent dintre d’ una columna empacada, en la que es posen en 
contacte una mescla de Clor i aire, amb una solució diluïda de Sosa Càustica (1); 
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durant tot el procés la solució es manté alcalina, per disminuir la descomposició de l’ 
Hipoclorit de Sodi, raó per la qual s’usa  excés de Sosa càustica. El pH final de la 
solució ha de ser de 11 per millorar la seva estabilitat (10). 

Els processos comercials continus de producció d’ Hipoclorit de Sodi en solució, 
permeten obtenir solucions amb continguts de Sodi disponible inferior o igual a 150 
g/L, les solucions amb un contingut superior de Clor s’han d’ evitar donada la gran 
velocitat de descomposició que presenten. La dilució de la solució final s’ ajusta 
mitjançant la dilució de la solució de Sosa càustica inicial. 

 

b) Condicionament de la Solució (1, 10) 

 

Com la reacció de formació de l’ Hipoclorit de Sodi és exotèrmica, i com la solució és 
inestable davant  l’ augment de la temperatura, és necessari refredar la solució en 
quant surti de la columna de reacció. 

La presencia de Ferro, Níquel, Cobalt o Coure, accelera la descomposició de  

l’  Hipoclorit de Sodi, motiu pel qual aquests metalls s’han d’eliminar (1, 10). La 
eliminació dels metalls s’aconsegueix reduint el pH de la solució fins a 10.5, valor per 
el qual la seva solubilitat disminueix. Després de retirar els metalls, el pH de la 
solucions s’ha d’ajustar novament  a 11. 

 

  1.5.2. Electro-síntesis  

La producció electroquímica in-situ de solucions d’ Hipoclorit de Sodi diluït ha estat 
reconeguda com una opció viable en circumstàncies en que no es requereix un llarg 
període d’ emmagatzament de la solució. Mitjançant l’ us d’una cel·la electroquímica, 
s’ obtenen solucions d’ Hipoclorit de Sodi contingut de Clor actiu superior a 10g/L. 

La electròlisis del Clorur de Sodi en l’ ànode, condueix a la formació de Clor. 

El producte final depèn de les condicions d’operació de la cel·la. El Clor s’hidrolitza, 
formant àcid Hipocloròs, i aquest últim es dissocia formant l’Hipoclorit i el Clorur. 

La formació de l’ àcid Hipoclorós i d’ Hipoclorit cesa quan l’ electròlit es satura amb 
Clor, el qual succeeix si s’arriba a un pH entre 2 i 3. En el càtode es forma ions 
hidroxil (OH-). 

Sota aquesta condició, la concentració del clor dissolt a prop de la superfície de 
l’ànode queda molt baixa com per a permetre l’evolució del clor gasós que permet 
que l’hipoclorit sigui el producte principal. 

El problema d’aquest procés radica en que es poden donar reaccions indesitjables. 
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Figura II. Electro-síntesis. 

Sección I.1 1.6. Altres usos 

L’ hipoclorit sòdic s’usa molt com oxidant en el procés de potabilització de l’aigua, a 
dosis lleugerament superiors al punt crític (punt en què comença a aparèixer clor 
residual lliure). 

S’ utilitza també com desinfectant en piscines, ja sigui per aplicació directe en forma 
de líquid, pastilles concentrades o en pols, o a través d’ un aparell de electròlisis 
salina per el que es fa circular l’ aigua de la piscina. 

 L’ aparell d’ electròlisis, mitjançant descàrregues elèctriques transforma la Sal 
(NaCl) en Hipoclorit Sòdic aconseguint desinfectar l’ aigua. 

També s’usa en el procés d’ identificació d’ espècies dels diferents fils d’animals. 
L’hipoclorit dissol la matèria orgànica deixant al descobert aquestes estructures, que 
són carbonat càlcic(calcàries) o diòxid de silici (silícies), i que per tant, no es 
dissolen. Aquest químic es pot utilitzar també coma a blanquejador per a les fibres 
tèxtils. 

 En parasitologia pot ser utilitzat per la esporulació invitro de Oocists de protozous 
del phylum apicomplexa en el mètode anomenat de Cawthorn. 

 

1.7. Riscos en la salut en contacte amb l’ hipoclor it sòdic 

Els efectes tòxics de l’ hipoclorit de sodi es deuen principalment a les propietats 
corrosives de l’ hipoclorit. Si s’ ingereix una petita quantitat de blanquejador domèstic 
(3-6% hipoclorit), pot experimentar irritació gastrointestinal. Si s’ingereix una solució 
comercial més concentrada (10% de hipoclorit o més) o hipoclorit en pols, pot patir 
lesions corrosives greus a la boca, la gola, l’ esòfag  l’ estómac acompanyat d’ 
hemorràgia, perforació i eventualment la mort. Els supervivents d’ intoxicacions 
severes poden quedar amb cicatrius i estretament permanent de l’ esòfag. 

Si s’ inhala clor gasós alliberat de solucions concentrades d’ hipoclorit es pot patir 
irritació nasal, dolor de gola i tos. El contacte amb la pell pot provocar cremades 
doloroses, inflamació i ampolles. El contacte dels ulls amb solucions per  blanquejar 
de concentració moderada pot causar irritació lleu i passatgera. Solucions més 
concentrades poden causar lesions series en els ulls. L’exposició prolongada a 
baixos nivells d’hipoclorit poden produir irritació de la pell. 

 

1.8. Informació ecològica 

Perillós per a la vida aquàtica i les plantes en general en petites quantitats. Inhibeix 
el creixement d’algues i fitoplàncton i provoca necrosis, clorosis i abscissió de les 
fulles en organismes vegetals. Produeix l’alcalinització del terreny. 
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No hi ha evidència de perill de transmissió en la cadena d’alimentació.  

 

 
2. DETERGENTS 

 

El sabó era conegut per la majoria de cultures antigues, que l’usaven tant per al cos 
com per a la roba. El feien amb aigua, greixos vegetals o animals, i cendres vegetals 
o substàncies minerals com la sosa càustica. A partir del segle II, diverses ciutats 
van esdevenir centres productius de sabó importants, i en distribuïen per tota l’àrea 
mediterrània. 

Fins al segle XV, un dels principals nuclis de vida social a les ciutats eren els banys 
públics. Després es van considerar immorals, i el sabó va passar a ser una cosa que 
calia evitar. Es vestia la mateixa roba durant setmanes, i les pudors es tapaven amb 
perfums. No es va tornar a apreciar el sabó fins entrat el segle XVIII, quan els 
metges van adonar-se de la importància de la higiene per a la salut. A més, la 
industrialització i les importacions de greixos barats de les colònies van facilitar la 
fabricació de sabons a gran escala.  

En llatí, “detergere” vol dir netejar. Un detergent és una substància que neteja, gràcies a 
tenir aquestes dues propietats:  

• Redueix la tensió superficial de l’aigua, de manera que les molècules d’aigua 
no se senten tan atretes mútuament, i poden penetrar més bé en la superfície 
que s’ha de netejar (per exemple un teixit).  

• Les molècules del detergent tenen un pol lipòfil, que es combina bé amb els 
greixos, i un pol hidròfil, que es combina bé amb l’aigua. La brutícia - que està 
adherida als teixits mitjançant partícules olioses - atreu els pols lipòfils, i els 
pols hidròfils queden disposats cap enfora i encerclant la brutícia, de manera 
que l’aigua s’ho enduu tot plegat.  

El sabó té aquestes dues propietats, i per tant és un detergent. A partir del 1930 es 
van començar a sintetitzar substàncies detergents derivades del petroli. Després es 
van descobrir altres ingredients que, afegits a les substàncies detergents, donaven al 
conjunt una capacitat netejadora més gran. Avui, quan diem detergent ens referim a 
tot el conjunt.  

2.1. Composició 

Els components principals dels detergents actuals són els següents:  

2.1.1. Tensioactius o surfactants : són la substància detergent pròpiament dita. 
Segons les propietats químiques, es classifiquen en aniònics, catiònics, no iònics i 
amfòters (cada tipus té propietats netejadores diferents). 

2.1.2.  Potenciadors o constructors : retenen el calci i el magnesi que hi pugui haver 
a l'aigua, i eviten que la brutícia es torni a dipositar en el teixit (si l'aigua conté molt 
calci o magnesi, es diu que és dura). 
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2.1.3.  Enzims : trenquen les molècules de les taques proteíniques (ou, llet, sang), 
per tal que l'aigua se les pugui endur. 

2.1.4.  Blanquejadors : deixen la roba més blanca i eliminen les taques més difícils. 

2.1,5.  Abrillantadors òptics : són substàncies fluorescents que no se’n van en 
esbandir la roba. Reflecteixen els rajos ultraviolats del sol, de manera que la roba 
sembla més blanca del que és (de fet li dóna un to lleugerament blavós o verdós, 
segons la marca). En la roba de color, els colors queden més vius. 

2.1.6.  Perfums : fan que la roba faci olor. 

2.1.7.  Farciment : no té cap funció netejadora, només s’hi posa per augmentar el 
volum del detergent. Depenent de la fórmula, pot representar des d’un 5% fins a un 
45% del total de matèria. Els detergents concentrats no en porten.  

 

2.2. Els detergents i el medi ambient 

Els detergents s’han associat des de fa temps amb problemes mediambientals. Ja 
abans que se’n fessin de sintètics, el sabó tenia el problema que, en aigües molt 
dures, es combinava amb el calci i deixava un film insoluble a la superfície de l'aigua. 
La dècada de 1960 es van introduir legislacions per limitar la gran quantitat 
d’escuma que generaven els detergents sintètics.  

Avui, els aspectes que cal tenir en compte des d’un punt de vista mediambiental són 
els següents:  

2.2.1.  Biodegradabilitat 

 
Segons la legislació vigent, en un paquet de detergent hi pot haver la paraula 
"biodegradable" si el tensioactiu deixa de tenir un 90% de la propietat 
tensioactiva (de disminuir la tensió superficial de l'aigua) 28 dies després de 
ser abocat a l'aigua. La presència de substàncies tensioactives causa 
perjudicis a la vida aquàtica.  

Segons els fabricants ecològics, aquest grau de biodegradabilitat no és 
suficient. D’altra banda, la llei no diu res sobre la resta d’ingredients, que 
poden arribar a significar un 80% del detergent. En els detergents 
convencionals, aquests ingredients no són biodegradables i són tòxics per a 
la vida aquàtica (en especial els derivats del petroli). Malgrat la proliferació de 
depuradores, a les aigües marines se’n troben residus.  

 

2.2.2.  Eutrofització   
 

A Espanya, molts detergents convencionals usen fosfats, fosfonats o 
percarboxilats com a potenciadors. Aquestes substàncies actuen com a 
fertilitzants de les algues, i provoquen que es reprodueixin molt de pressa. La 
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gran quantitat d’algues esgota l’oxigen de l'aigua, que deixa d’estar disponible 
per a la fauna aquàtica (microbis i peixos), i genera pudors. Aquest fenomen 
s’anomena eutrofització, i ha causat desequilibris molt greus en diversos llacs 
i rius.  

A la majoria de països europeus i a bona part d'Amèrica del Nord ja està 
prohibit fer servir aquests ingredients (en alguns llocs des del 1970), però a 
Espanya encara no. El substitut més utilitzat són les zeolites, unes 
substàncies minerals. Tenen l’inconvenient que no són solubles en aigua, i 
s’acumulen al fons de les plantes depuradores.  

2.2.3.  Blanquejadors 

 
Poden ser basats en clor o basats en oxigen. Un dels principals problemes de 
la indústria del clor és que genera substàncies organoclorades, com dioxines i 
furans, que causen molts problemes de salut (disrupcions hormonals, 
malformacions en fetus, càncer) i s’acumulen als teixits dels éssers vius (no 
es poden metabolitzar). Actualment quasi no es fan servir blanquejadors 
basats en clor als detergents.  

Entre els basats en oxigen, hi ha el perborat i el percarbonat. El perborat té 
l’inconvenient que allibera bor al medi (és tòxic per a la vida aquàtica), i que 
s’ha d’acompanyar d’una substància, el TAED, que es combina amb els 
metalls pesants que hi ha als fons fluvials o marins i els introdueix a la cadena 
tròfica. A més, cal rentar almenys a 60ºC perquè faci efecte. El percarbonat 
blanqueja a qualsevol temperatura i no allibera cap substància tòxica.  

2.2.4.  Antibacteris  
 

Darrerament, molts detergents (convencionals) contenen agents antibacteris. 
No tenen cap utilitat pràctica, i en canvi poden causar problemes a la vida 
bacteriana aquàtica. Com que els fabricants mantenen les formulacions en 
secret, és molt difícil saber quins agents antibacteris fan servir. Hi ha un acord 
industrial per no fer servir triclosan, una substància molt problemàtica.  

 

 

2.2.5.  Volum   
 

L’únic que distingeix els detergents no concentrats dels concentrats és que 
en aquests últims no hi ha farciment. El farciment no proporciona cap 
qualitat al detergent, i en canvi implica usar més matèries primeres (el 
farciment pròpiament dit i envasos més grans), transportar més volum i 
més pes (i per tant consumir més energia i emetre més CO2), i generar 
més residus.  
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3. TENSIOACTIUS 
 

L’aigua és el solvent més utilitzat per la indústria tèxtil, amb el qual s’humitegen, es 
blanquegen, es tenyeixen i s’acaben altres processos que s’apliquen als teixits. 
Tanmateix, l’aigua té una tensió superficial relativament elevada, i és aquesta la 
força que manté i conserva intacte la forma de la gota sobre el teixit, i no permet que 
aquesta penetri en ell. Els tensioactius, que són utilitzats àmpliament en usos 
domèstics i industrials, són compostos que es caracteritzen per fer disminuir la 
tensió superficial  i interfacial de l’aigua i per la facilitat amb que són adsorbits per 
varies interfases, com per exemple, aire-aigua, oli-aigua, aigua-sòlid, oli-sòlid, etc.  

Com conseqüència d’això, aquestes substàncies presenten les següents propietats: 

a. Actuen com a detergents.  
b. Són espumants 
c. Tenen capacitat solubilitzant,  
d. Són emulsionants 
e. Es comporten com humectants 
f. I actuen com a dispersants. 

 

En anys recents, els sabons tradicionals per al rentat domèstic de la roba han estat 
reemplaçats per detergents que contenen tensioactius sintètics i altres ingredients 
que poden contenir suavitzants, blanquejadors i perfums. 

 

 

3.1. Estructura química i comportament 

 

La forma més comuna dels agents tensioactius consisteix d’una cadena 
hidrocarbonada o apolar, i un cap iònic o polar( figura 1). La cadena hidrocaronada 
pot ser lineal o ramificada i és hidrofòbica, mentre que el cap polar és hidrofílic. 

 

 

 

 

 

Figura III. Estructura esquematitzada d’una molècula de tensioactiu. 

 

L’existència en la mateixa molècula de dues zones estructuralment diferents, una amb 
afinitat pel solvent (hidròfila o lipòfila, segons la naturalesa d’aquest) i una altra amb poca 
afinitat (hidròfoba o lipòfoba), constitueix una estructura amfipàtica o amfifílica. Aquesta 
naturalesa dual, i l’equilibri entre la part hidròfila i la part hidròfoba, és la característica 
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estructural determinant i responsable del fenòmens d’activitat superficials i d’agregació 
micel·lar dels tensioactius. 

La tensió superficial es pot definir com la tensió existent en la capa superficial d’un líquid i 
dirigida cap al seu interior, deguda a les interaccions entre les molècules situades a la 
superfície de contacte líquid/aire. 

La tensió superficial d’un líquid és més gran com més intensa és la força d’atracció entre les 
seves molècules (figura 2.) L’aigua, a causa dels enllaços d’hidrogen intermoleculars, 
presenta una força d’atracció molt considerable entre les seves molècules, i és per això que 
té una tensió superficial elevada ( 70 mN/m) en comparació a la majoria de compostos 
orgànics (20-30 mN/m). 

 

 

 

 

 

 

 Figura IV. Capa superficial d’un tensioactiu sobre una superfície d’aigua. 

 

 

En dissolvents com l’aigua, les molècules de tensioactiu es distribueixen de tal 
manera que la seva concentració en la interfase aigua/aire és major que en la regió 
interior de la solució, i per això queden orientades de tal manera que els seus grups 
polars queden dirigits cap a la fase polar, i els seus grups no polars o hidròfobs e 
queden allunyats. Aquesta peculiar adsorció de les molècules de tensioactiu en les 
interfases o superfícies que les contenen és deguda als factors següents: 

 

- La dèbil interacció que hi ha entre la part hidròfoba d’un tensioactiu i les 
molècules d’aigua. 

- La forta interacció (forces de dispersió o ponts d’hidrogen) que té lloc entre les 
molècules d’aigua amb si mateixes, que provoca l’expulsió de la part 
hidrocarbonada del tensioactiu del sinus aquós. 

- La forta interacció entre la part iònica o polar del tensioactiu amb l’aigua a 
través d’enllaços ió-dipol o dipol-dipol, amb la qual cosa queda solvatada. 

Com a resultat d’aquest antagonisme, les molècules de tensioactiu no queden 
separades completament en una altre fase, sinó que queden preferentment 
adsorbides en interfase amb la part hidròfoba fora del sinus de la fase aquosa, i la 
part hidròfila, solvatada. Aquest excés d’adsorció de molècules de tensioactiu en 
interfase aigua/aire provoca una disminució progressiva de la tensió superficial del 
solvent. Aquesta activitat superficial depèn fonamentalment de l’estructura del 
tensioactiu, de l’estructura del solvent i de la temperatura. 
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D’altra banda, per evitar el contacte desfavorable entre la part hidròfoba del 
tensioactiu i el dissolvent, a part de l’adsorció, els tensioactius poden formar 
agregats moleculars, anomenats micel·les per McBain al 1913. A l’interior  de la 
solució  i a partir d’una concentració de tensioactiu anomenada concentració 
micel·lar crítica (CMC), té lloc la formació d’agregats moleculars de mida col·loïdal, 
les micel·les, les quals estan en equilibri amb els monòmers adsorbits o en solució. 
Les micel·les poden considerar-se com a microestructures amb una marcada 
separació entre la part hidròfila solvatada i orientada cap a la fase aquosa, i la part 
hidròfoba situada a l’interior de la micel·la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V. Dibuix d’una micel·la. 

 

Una emulsió és una dispersió d’un líquid en un altre líquid. El líquid que es troba en 
forma de gotetes finament dividides s’anomena fase interna o fase dispersa. L’altre 
líquid que rodeja les gotetes disperses de manera ininterrompuda és la fase externa 
o contínua. En la majoria de les emulsions, una de les dues fases consisteix en 
aigua o una dissolució aquosa, que s’anomena fase aquosa (W); l’altre fase, que és 
immiscible amb la fase aquosa, s’anomena fase oliosa (O). 

La fase dispersa d’una emulsió està formada per petites gotes amb diàmetres 
compresos entre 0,1µm i 10 µm. Des de el punt de vista termodinàmic, les emulsions 
són sistemes inestables. L’augment  extraordinari de l’àrea interfàsica, produït quan 
un líquid es dispersa en un altre líquid, provoca un increment tal de l’energia lliure 
interfacial del sistema que la tendència de les gotes d’una emulsió és la de fusionar-
se entre si i assolir la completa separació de fases, situació en què l’àrea interfacial 
és mínima i el sistema és estable. 

 

3.2. Classificació general dels tensioactius 

Existeixen uns 600 productes tensioactius de diferent estructura química. La major 
part de la producció de tensioactius està destinada a detergents i sabons; la resta, a 
la indústria de cosmètics, a l’agroalimentària, a la fabricació de pintures, lubricants, 
etc. 

Les matèries primeres per a la síntesis industrial dels tensioactius s’obtenen 
fonamentalment a partir de g 
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creixos i olis naturals, lignina i oli de polpa de la fusta, i derivats del carbó i del 
petroli. 

Els tensioactius no són substàncies uniformes i homogènies, sinó barreges 
polidisperses definides com a preparats que contenen molècules homogènies en els 
què pot variar algun detall estructural. Els tensioactius generalment es classifiquen 
atenint-se a la naturalesa del grup hidròfil o polar de la molècula, i se’n poden 
distingir quatre grans grups: 

 

 

 

3.2.1.  Catiònics 

Compostos que tenen un o varis grups funcionals que s’ionitzen en 
dissolucions aquoses originant ions orgànics amb càrrega negativa i 
responsables de l’activitat superficial. 

Els tensioactius catiònics es refereixen a aquells compostos que contenen 
almenys una cadena llarga hidròfoba de C8-C22 àtoms de carboni (R), 
normalment derivada d’àcids grassos o fonts petroquímiques , i una part 
hidròfila, que pot ser un nitrogen, un fòsfor o un sofre, carregada positivament, 
i els que porten nitrogen en són els més importants. 

El grup R pot estar unit directament a l’àtom de nitrogen, i aquest pot formar 
part d’un anell heterocíclic, com en el cas de les sals d’imidazolina. 

Els tensioactius catiònics tenen tendència a adsorbir-se fortament sobre les 
superfícies sòlides, i poden conferir determinades característiques a aquells 
substrats  en què s’adsorbeixen. D’aquest fet deriven la majoria de les seves 
propietats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula II. Utilitzacions dels tensioactius catiònics a partir de la seva adsorció en substrats sòlids. 
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S’utilitzen àmpliament en medi aquós (àcid) i en sistemes no aquosos; 
generalment es fan servir com a suavitzants tèxtils, estabilitzants d’escuma i 
inhibidors de la corrosió. 

Els tensioactius catiònics són utilitzats extensivament en la indústria tèxtil com 
a auxiliars de procés per a augmentar la suavitat al tacte, reduir l’electricitat 
estàtica, millorar la uniformitat en la tintura, millorar la fermesa de rentat de 
tintura directe i proporcionar repel·lència a l’aigua als teixits. 

La majoria dels tensioactius catiònics són compostos de nitrogen quaternari, 
els quals normalment són sals lleugerament àcides en què l’anió és un clorur 
o sulfat. Si bé aquests són amines grasses de cadena llarga, també hi ha 
altres tipus de quaternaris que són utilitzats, com són les imidazolines, les 
amines de polietilè i resines de dicianodiamida, les amides grasses i 
alcanolamides, el clorur d’amoni trimetil benzil, els heterocíclics (com la 
piridina, la piperazina, la piperidina) i certes amines grasses etoxilades. 

 

a) Amines grasses i les seves sals 

Estan constituïdes principalment per amines primàries, secundàries o 
terciàries, derivades d’àcids greixosos naturals, així com per amines 
sintètiques primàries de 12-18 àtoms de carboni. 

Són productes molt solubles i estables en dissolucions fortament àcides, 
encara que molt sensibles als canvis de pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI. Fórmula general de les amines grasses i les seves sals. 

 

 

S’utilitzen com agents emulsionants a valors de pH inferiors a 7; poden actuar 
com inhibidors de corrosió de superfícies metàl·liques;  

 

 

 b) Amines grasses etoxilades 
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L’etoxilació és un procediment econòmic per a obtenir una gran varietat de 
propietats addicionals en els tensioactius catiònics. 

El caràcter catiònic es perd progressivament en augmentar la longitud de les 
cadenes etoxilades i s’afavoreix un comportament no iònic. Les amines 
grasses etoxilades deriven fonamentalment d’alquils amines primàries lineals. 
Malgrat la varietat d’estructures químiques possibles, les amines etoxilades 
s’assemblen entre si en quant a les seves propietats. 

 

 

 

 

 

Figura VII. Fórmula general de les amines grasses etoxilades 

 

 

S’utilitzen com agents antielectrostàtics en la indústria tèxtil, així com a 
retardadors en tintura i com inhibidors de corrosió de superfície metàl·liques. 

 

  

 

 

c) Sals d’amoni quaternàries 

 

 

 

 

 

Figura VIII. Fórmula general de les sals d’amoni quaternàries. 

 

 

En general estan constituïdes per clorurs o bromurs d’N-alquil trimetil amoni o 
d’NN’-dialquil dimetil amoni. 

Aquests productes s’utilitzen com a suavitzants en tèxtil i en cosmètica, i 
resulten molt eficaços com a germicides. 

 

 d) Imidazolines quaternàries 

 



 

 - 168 - 

Les imidazolines són substàncies que tenen un anell de cinc termes amb 
l’estructura següent:  

 

 

 

 

 

 

Figura IX. Fórmula general de les imidazolines quaternàries. 

 

 

Segons els seus constituents es poden diferenciar dos grans grups:  

  -etoxilades 

-quaternitzades per monoclorur de benzil, dimetilsulfat i altres halurs 
d’alquil. 

 
3.2.2.  Aniònics 

Un tensioactiu és de tipus aniònic si la càrrega elèctrica present en el grup 
hidròfil és negativa. Hi han casos de tensioactius, per exemple àcids 
carboxílics, que a baix PH no presenten càrrega elèctrica neta, però que a PH 
més elevats són aniònics. Aquest tensioactius es classifiquen en aquest tipus. 

Els tensioactius aniònics es classifiquen en cinc famílies i aquestes, alhora, en 
diverses subfamílies. 

a) Acil-aminoácids (i sals)   

 

 

 

Figura X. Fórmula general dels Acil-aminoàcids. 

Les substàncies que formen aquest grup es preparen mitjançant l’acilació del 
grup amino dels alfa-aminoácids. En el transcurs de l’ acilació els grups 
aminos són neutralitzats i el producte resultant és un tensioactiu aniònic. 
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 - Acil-glutamats   

Són utilitzats en xampús i productes per a la neteja de la pell, per la seva s
 suavitat. També es troben en detergents de barra sintètics. 

- Acil-péptids    

Són suaus agents netejadors i tenen aplicació en productes per al cuidat 
capil·lar. 

- Sarcosinats    

Degut a la nul·la agressivitat que presenten són utilitzats en xampús i 
diferents tipus de productes netejadors de la pell. 

 

- Taurats 

Tenen un us limitat en cosmètica. S’utilitzen en banys d’espuma. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XI. Fórmules dels diferents tipus d’acil-aminoàcids i sals. 

  

b)  Àcids carboxílics i les seves sals   

 

 

Figura XII. Fórmula general dels àcids carboxílics. 

- Àcids de cadena saturada   

Productes per a l’afaitat, la neteja de la pell, desodorants, etc. 
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- Èsters d’ àcids carboxílics   

Són emulsificants tant de tipus O/W com W/O. A més poden ser usats en 
xampús, dependent de la seva capacitat espumant. 

- Èters d’ àcids carboxílics    

S’ usen com emulsificants i estabilitzadors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XII. Fórmules dels diferents àcids carboxílics i les seves sals. 

 

c) Èsters de l’ àcid fosfòric (i sals)  

 

 

 

Figura XIII. Fórmula general dels èsters de l’àcid fosfòric. 

 

Aquestes substàncies no són bones espumants. 

S’ usen principalment com emulsificants i agents solubilitzants en 
microemulsions 

 



 

 - 171 - 

d) Àcids sulfònics (i sals) 

 

 

 

Figura XIV. Fórmula general dels àcids sulfònics. 

 

 

 

- Acil-isotianats   

Són molt usats en xampús i productes per a la neteja de la pell. Té 
importància en la formulació de detergents sintètics. 

- Alquil aril sulfonats    

No són molt usats en cosmètica. Aquests tenen tendència a netejar 
excessivament 

 

- Alquil sulfonats   

Molts d’aquells s’utilitzen en pastes dentífriques. Aquests són usats en 
xampús per les seves propietats espumants, bona estabilitat i el seu baix cost. 

 

- Sulfosuccinats   

Són usats en xampús i com emulsionants O/W. Com resultat de la seva 
suavitat poden ser usats en banys de bombolles i en netejadors de la pell. 
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Figura XV. Fórmules dels tipus d’àcids sulfònics i les seves sals. 

e)  Tèsters de l’ àcid sulfúric  

 

 

Figura XVI. Fórmula general dels èsters de l’àcid sulfúric. 

 

Es disposa de dos tipus d’ èsters de l’ àcid sulfúric segons sigui el radical R1 
(R2 y R3 solen ser sols H). Un, els alquil sulfats, es preparen per sulfatació d’ 
alcohols amb cadena alquídica llarga; l’ altre, els alquil èter sulfats, utilitzen 
alcohols etoxilats (alquil èters) com cadena hidrofòbica principal. 

- Alquil èter sulfats   

L’ us principal dels alquil èter sulfats és com detergent de gels de bany i 
xampús. 

 

- Alquil sulfats   

El seu ús més important és com detergent de gels de bany i xampús. 

 

 

 

 

Figura XVI. Fórmules dels tipus d'èsters d’àcid sulfúric. 

 

3.2.3.  Amfòters 

Les substàncies classificades com anfòters tenen la particularitat de que la 
càrrega elèctrica de la part hidrofílica canvia en funció del pH del medi. Els 
tensioactius que són anfòters posseeixen una càrrega positiva en ambients 
fortament àcids, presenten càrrega negativa en ambients fortament bàsics, i 
en medis neutres tenen forma intermitja híbrida.  
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Figura XVII. Tensioactius amfòters. 

A la llum d’aquesta definició, el número de veritables substàncies amfòteres 
usades en cosmètica és bastant petit. 

Les substàncies amfòteres es divideixen en dos famílies: 

a)  Acil-aminoácids (y derivats)   

 

 

Figura XVIII. Fórmula general dels acil-aminoàcids i derivats. 

Són bons detergents però no són adequats com emulsificants.  

Són compatibles amb tots els tipus de tensioactius i poden tolerar les aigües 
dures. 

b)  N-alquil-aminoàcids   

 

 

 

Figura XIX. Fórmula general dels n-alquil-aminoàcdis. 

 

En medi bàsic i neutre són bons espumants. No obstant, a pH baixos es comporten 
com catiònics i perden la seva capacitat de formar espumes. 

 

3.2.4.  No iònics 

Compostos que en dissolució aquosa no originen anions. La seva solubilitat en aigua 
es deu a la presència en la seva molècula de grups funcionals amb una elevada 
afinitat per a l’aigua. 

Una característica comú en molts d’ells és l’etoxilació (o polietoxilació). 

Com a conseqüència, molts tensioactius no iònics podrien ser classificats com 
èters o alcohols. 



 

 - 174 - 

Aquests tipus de tensioactius es divideix en sis famílies i aquestes alhora en 
diferents subfamílies:        

  

a) Alcohols  

Només els alcohols primaris amb cadenes de 8 a 18 àtoms de carboni 
posseeixen propietats tensioactives. La presència d’ un segon grup -OH 
augmenta la seva utilitat en cosmètics. 

Són generalment sòlids ceris o líquids, depenent de la seva puresa.  

Els alcohols són químicament estables en els productes cosmètics. 

Degut a la seva debilitat com tensioactius, no s’ utilitzen com a tals si no és en 
presència d’un altre surfactant de millors propietats.  

Per tant, el seu principal ús és com estabilitzants d’emulsions, opacificants, 
espessants o espumants, segons la concentració. 

 

 

b) Alcanolamides  

 

 

Figura XX. Fórmula general dels alcanolamides. 

 

Les alcanolamides són un grup que conté compostos molt diversos. Es 
divideixen en: 

- Amides derivades de les alcanolamines  

Les amides derivades de les alcanolamines es formen per la unió d’ una 
alcanolamina i un àcid gras. En estat pur són insolubles en aigua. 

Les amides derivades d’ alcanolamines són sòlids ceris o tous, depenent dels 
materials de partida, i el seu color és variat. L’ alcanolamida obtinguda és 
insoluble en aigua. 

Les amides s’usen principalment com agents espumants i espessants. 
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Els productes obtinguts per condensació 1:1 no resulten ser bons 
emulsificants. No obstant,  els condensats 2:1 (també anomenats condensats 
de Kritchevsky) s’ usen a vegades com emulsificants o com acondicionadors 
del cabell. Poden patir hidròlisis a pH extrems, però en el seu ús normal en 
cosmètica són estables. 

S’ha de destacar que tenen tendència a decolorar-se amb l’ exposició a l’aire i 
la llum.  

-  Amides etoxilades  

Les amides etoxilades varien la seva solubilitat en aigua depenent del número 
de grups etoxi- als que estiguin unides. 

Són solubles en aigua, o, almenys, es poden dispersar bé en ella. No formen 
espumes. Son sòlids ceris. 

Com emulsificants, s’ usen especialment per a pH baixos, degut a la seva 
estabilitat en aquestes condicions. 

    A més s’ usen com antitranspirants i com neutralitzants... 

      Una altre aplicació és com a dispersants de sabons càlcics. 

Les amides etoxilades posseeixen bona estabilitat en productes cosmètics. 
Són substàncies més estables en medis lleugerament àcids. 

Figura XXI. Fórmula general de les amides etoxilades. 

c)  Òxids d’ amines  

 

 

Figura XXII. Fórmula general dels òxids d’amines. 

Els òxids d’amina s’obtenen per oxidació d’amines terciàries amb peròxid 
d’hidrogen. Els òxids d’amina tenen bones propietats tensioactives i són 
compatibles amb tota classe de surfactants. El seu principal ús és com agents 
espumants (en xampús) i espessants. També s’usen com antiestàtics i 
condicionadors del cabell.  
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Presenten bones propietats en presència de tensioactius aniònics, per lo que 
s’usen per augmentar i estabilitzar l’espuma Aixa com per disminuir la capacitat 
d’irritar la pell que posseeixen aquests tensioactius aniònics. 

d)  Èsters  

 

 

 

Figura XXIII. Fórmula general dels èsters. 

 

La família dels èsters és molt variada i troba un ampli ús en cosmètica. 

Els més importants són èsters d’àcids carboxílics de cadena saturada formats 
per reacció amb òxid d’etilè, sorbitol, glicerina,etc.. 

Pateixen hidròlisis en condicions altament àcides o bàsiques, per lo que es 
recomana el seu ús només a PH propers a la neutralitat. 

Els èsters es poden dividir en vuit grups: 

 

-  Àcids carboxílics etoxilats           

bons emulsificants. Habilitat per a augmentar la viscositat de locions i cremes 

-  Glicèrids etoxilats         

S’ usen com emulsificants, agents solubilitzants i formadors de suspensions. 

Alguns d’ ells s’ usen com acondicionadors de la pell i emol·lients 

 

-  Èsters de glicol i derivats    

S’usen com emulsificants en emulsions d’ aigua en oli. Han d’anar  
acompanyats d’altres emulsificants més eficaços. 

Són bons espessants i opacificants. 

-  Monoglicèrids   

S’usen àmpliament, tant en sistemes catiònics com aniònics. Tenen propietats 
espessants i opacificants. 

-  Poligliceril èsters   
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La seva principal aplicació és com emulsificants w/o y o/w. 

-  Èsters I èters de polialcohols   

Els èsters s’usen com emulsificants i com acondicionadors de la pell. Els 
alquil-èters de glucosa són usats com tensioactius en xampús. 

-  Èsters del sorbitan/sorbitol   

La principal aplicació és com agents emulsificants. 

 

-  Trièsters de l’ àcid fosfòric   

 S’usen principalment com emulsificants o/w y w/o. 
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Figura XXV. Fórmula general dels èters. 

En aquesta família es tractarà només aquells compostos que no posseeixen cap 
grup funcional a part del grup èter. La família dels èters es divideix en quatre grups: 

-  Alcohols etoxilats   

Els alcohols etoxilats s’usen com emulsificants o/w y w/o.      
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Són bons detergents, però la seva baixa formació d’ espumes els fa poc atractius en 
cosmètica. 

     També s’usen com estabilitzants . 

-  Derivats etoxilats de la lanolina   

Els derivats etoxilats de la lanolina s’ utilitzen com emulsificants, agents formadors de 
suspensions i  solubilitzants.  

    En general, proporcionen als productes cosmètics les avantatges naturals de la lanolina 
però sense transferir la seva textura untuosa. 

-  Polisiloxans etoxilats   

 S’usen com emulsificants, especialment per a l’ emulsificació d’olis de silicona. 

-  Èters de PEG propoxilats    

Són adequats en productes per a la pell. Són poderosos humectants i dispersants. També 
s’usen com emulsificants, solubilitzants i dispersants de jsabons càlcics. 

 

 

 

 

 

 

Figura XXVI. Fórmula general dels tipus d ’èters. 

 
 
3.3 Efectes dels tensioactius en el medi ambient 
Quan una substància química tòxica es distribueix en el medi ambient, pot ser que 
ho faci en un o més dels tres compartiments: aire, sòl i/o aigua. Si el producte és 
absorbit o incorporat per un organisme viu, aquest es pot transmetre a través de la 
xarxa alimentària a d’altres espècies fins que, eventualment, podria arribar a la 
població humana. 

 

Amb referència als tensioactius, a causa del gran volum de producció i a la seva 
àmplia utilització, la indústria de detergència es va interessar pels problemes 
sanitaris i mediambientals des dels anys 60. A conseqüència de les grans 
produccions dels anys 50 del TPBS (tetra propilè benzè sulfonat), producte sintètic 
utilitzat com a substitut del sabó, els rius van començar a cobrir-se de grans capes 
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d’escuma; aquest problema es va agreujar per la reducció de l’oxigenació de les 
aigües superficials. Al 1964 la indústria química va reemplaçar el TPBS per un 
alquilbenzè sulfonat lineal (LAS). Al 1968, el Consell d’Europa va arribar a un acord 
parcial en la restricció de la utilització de certs tensioactius, i al 1971, l’Organització 
per la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) publicà una guia específica 
de la biodegradació dels tensioactius (Blok i Balk, 1995). 

 

 

Els danys que ocasionen els tensioactius per la seva presència a l’aigua són: 

 - formació d’escumes que paralitzen els processos de depuració natural o 
 artificial, concentren les impureses i poden disseminar els bacteris i virus; 

  

- disminució de l’absorció d’oxigen de l’atmosfera i la seva dissolució, fins 
 i tot en absència d’escuma, per la formació d’una pel·lícula aïllant que 
 apareix a la superfície; 

 

 - augment del contingut de fosfats, procedent dels polifosfats combinats  amb 
els tensioactius, que afavoreixen l’eutrofització dels llacs i l’augment  del 
plàncton en els rius, i  

 

 - augment progressiu del contingut de bor en les aigües freàtiques 
 procedents de les grans quantitats de perborat sòdic utilitzades en els 
 detergents. 
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4. DIAGRAMA DE GANTT 
 
Diagrama de Gantt del PFC1. Les Hores són les hores individuals. 

 

Establir objectius 3         

Buscar informació   15       

Seleccionar la informació     20     

Estructurar i redactar       45   

Retocar          5 

TOTAL HORES 88 

 
 
 

Diagrama de Gantt del PFC2.  Les Hores són les hores individuals 

 
 

Establir objectius 6               

Fonament teòric   30             

Realitzar anàlisis     300           

Recopilació de 
resultats       10         

Anàlisis resultats         25       

conclusions           20     

Redactar PFC2             45   

Preparar presentació i 
defensa               30 

TOTAL HORES   466 
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14.5. Annexe V: Resum dades experiments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    SAS, LES, LST254  

  
Sample code PLOT 

3X1 
PLOT 3X2 PLOT 3X3 PLOT 

3X4 
PLOT 
3X5 

PLOT 
3X6 

PLOT 
3X7 

NaClO 3 3 3 3 3 3 3 
NaOH 1 1 1 1 1 1 1 

Sequion CLR 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Texapon PL 28 (LES) 1 2,5 4 2,5 1 1 2 
Hostapur (SAS 60) 6 4,5 3 3 3 4,5 4 

LST 254 (NoI) 3,53 3,53 3,53 5,29 7,06 5,29 4,71 
Texapon 842 (FAS curt)     -- -- -- -- -- 
Sulfopon RL-18 (FAS 

llarg)             

Àcid Sulfònic(LAS)     -- -- -- -- -- 
Cumen (Eltesol)     -- -- -- -- -- 

Tegosoft     -- -- -- -- -- 
sulfapón 101 Spez.               

Composició 

Lauric soap 2 2 2 2 2 2 2 
% NaClO 2,86 -- 2,73         
viscositat 2 FASES 2 FASES 76         

PH 12,94 12,9 12,93         
dades 
inicials 

Aspecte 2 FASES 2 FASES OK         

viscosity 5ºC(1 week) 27 35,5 88,5         

viscosity 5ºC(2 week) 23,5 44,5 65         
viscosity 5ºC(4 week) 2 fases 2 fases           
viscosity 5ºC(8 week) 2 fases 2 fases           
viscosity 5ºC(12 week) 2 fases 2 fases           
viscosity 20ºC(1 week) 24,5 35 93         
viscosity 20ºC(2 week) 33 41 90         

viscosity 20ºC(4 week) 2 fases 2 fases           

viscosity 20ºC(8 week) 2 fases 2 fases           
viscosity 20ºC(12 week) 2 fases 2 fases           
viscosity 40ºC(1 week) 21,5 66           
viscosity 40ºC(2 week) 48 66 76,5         

Viscosity(cP) 

viscosity 40ºC(4 week) 2 fases 59,8           
  viscosity 40ºC(8 week) -- --           
  viscosity 40ºC(12 week) -- --           

Ross Miles diluido (inicial) 25 30 30 5 3 5 10 
 Ross Miles diluido (30 s) 6 22 15 2 3 2 5 
 Ross Miles diluido (1 min) 5 10 10 1 3 2 2 
 Ross Miles diluido (inicial) 3 8 10 1 0 2 2 

Ross Miles 

 Ross Miles diluido (inicial) 3 4 6 0 0 1 1 
Estabilitat Stability  5ºC(1 week) 2,8 2,84 2,81 2,92 2,76 2,94 2,49 
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Stability 5ºC(2 week) 2,58 2,72 2,81 2,8 2,73 2,71 2,61 
Stability 5ºC(4 week) 2,53 0,4 2,55 2,5 2,39 2,41 2,35 
Stability 5ºC(8 week) 2,55 2,23 2,35 2,36 2,2 2,3 2,2 
Stability 5ºC(12 week) 2,36 2,16 2,15 2,1 2,09 2,12 2,17 
Stability 20ºC(1 week) 2,74 2,74 2,73 2,75 2,74 2,81 2,41 
Stability 20ºC(2 week) 2,65 2,59 2,48 2,54 2,46 2,55 2,38 
Stability 20ºC(4 week) 2,32 2,28 2,32 2,32 2,25 2,31 2,1 
Stability 20ºC(8 week) 1,6 1,63 2,01 2,15 2,01 2,02 1,98 
Stability 20ºC(12 week) 1,35 1,42 1,86 1,78 1,89 1,98 1,63 
Stability 40ºC(1 week) 2,2 2,11 2,21 2,01 1,93 2,3 1,95 
Stability 40ºC(2 week) 1,61 1,6 1,02 1,09 0,9 1,43 1,26 
Stability 40ºC(4 week) 0,93 0,86 -- -- -- -- -- 
Stability 40ºC(8 week) 0 0 0 0 0 0 0 
Stability 40ºC(12 week)               
Stability 60 ºC (1 days) 2,535 1,395 1,785 0,985 0,465 0,725 0,935 

60 ºC (2 days) -- 1,2 1,225 0,64 0,39 1,04 1,08 
60 ºC (3 days) 1,34 -- 0,72 0,32 0,275 0,54 0,415 
60 ºC (4 days) 0,99 0,49 0,38 0 0 0 0 
60 ºC (5 days) -- 0,31 --         
60 ºC (6 days) 0,39 -- --         
60 ºC (7 days) 0,23% -- 0,00%         
60 ºC (8 days) -- --           
60 ºC (9 days) -- --           
60 ºC (10 days) 0,00% 0,00%           
60 ºC (11 days)               
60 ºC (12 days)               
60ºC (13 days)               

  
Aspecte 40ºC(1 week) OK 2 FASES OK muy 

turbio 
muy 
turbio 

dos fases 
nube en 
parte 
superior 

  40 ºC (2 weeks) 2 FASES 2 FASES OK turbio turbio dos fases turbio 

  40 ºC (4 weeks) 2 fases 2 fases OK turbio turbio dos fases turbio 

  41 ºC (8 weeks) -- -- OK turbio turbio dos fases turbio 
  42 ºC (12 weeks) -- -- OK turbio turbio dos fases turbio 

Aspecte 20ºC (1 week) OPAC OPAC OK muy 
turbio 

muy 
turbio dos fases 

nube en 
parte 
superior 

  20ºC (2 week) 2 FASES 2 FASES Turbio turbio turbio dos fases turbio 

  20 ºC (4 weeks) 2 fases Opalescent Turbio turbio turbio dos fases turbio 

  20 ºC (8 weeks) 2 fases 2 fases Turbio turbio turbio dos fases turbio 
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  20 ºC (12 weeks) escuma 
capa sup. 

escuma 
capa sup. 

Turbio turbio turbio dos fases turbio 

  5 ºC (1 weeks) 2 FASES OPAC OK muy 
turbio 

muy 
turbio 

dos fases 
nube en 
parte 
superior 

  5 ºC (2 weeks) 2 FASES 2 FASES cuajado(recupera) turbio turbio turbio turbio 

  5 ºC (4 weeks) 2 fases 2 fases OK turbio turbio turbio turbio 

  5 ºC (8 weeks) 2 fases 2 fases Turbio turbio turbio turbio turbio 

  5 ºC (12 weeks) escuma 
capa sup. 

escuma 
capa sup. 

Turbio turbio turbio turbio turbio 

  PH (1 WEEK) 5ºC 13,13 13,09           
  PH (2 WEEK) 5ºC 13,07 13,04 13,43         
  PH (4 WEEK)  5ºC 13,15 13,25 13,41         
  PH (8 WEEK)  5ºC 13,21 13,13 13,32         
  PH (12 WEEK)  5ºC 13,08 13,13 13,3         
  PH (1 WEEK) 20ºC 12,95 12,97           

          PH's PH (2 WEEK) 20ºC 13 13,03 13,46         

  PH (4 WEEK)  20ºC 13,07 13,26 13,41         

  PH (8 WEEK)  20ºC 12,97 12,92 13,38         

  PH (12 WEEK)  20ºC 12,91 12,88 13,31         
  PH (1 WEEK) 40ºC 12,66 12,64           
  PH (2 WEEK) 40ºC 12,84 12,93 94         
  PH (4 WEEK) 40ºC 12,81 12,92 13,42         
  PH (8 WEEK) 40ºC -- -- 13,37         
  PH (12 WEEK) 40ºC -- -- 12,99         
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    SAS,LES,Cumen, Tegosoft, sabó SAS,LES,Tegosoft,Sabó  

  Sample code DEL 01 DEL 02 DEL 03 DEL 04 DL-011 DL-012 
NaClO 3 3 3 3 3 3 
NaOH 1 1 1 1 1 1 

Sequion CLR 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Texapon PL 28 (LES) 4 4 4 4 4 4 
Hostapur (SAS 60) 3 3 3 3 3 3 

LST 254 (NoI) -- -- -- -- -- -- 
Texapon 842 (FAS curt) -- -- -- -- -- -- 
Sulfopon RL-18 (FAS 

llarg) 
            

Àcid Sulfònic(LAS) -- -- -- -- -- -- 
Cumen (Eltesol) 2 2 4 4 -- -- 

Tegosoft 0,3 0,6 0,3 0,6 0,3 0,6 
sulfapón 101 Spez.             

Composició 

Lauric soap 2 2 2 2 2 2 
% NaClO 2,865 2,845 2,865 2,855 2,965 2,94 
Viscositat 10 9,5 9 8 490 390 

PH 13,37 13,25 13,28 13,29 12,9 13,23 
Dades 
inicials 

Aspecte OK OK OK OK OK OK 

viscosity 5ºC(1 week) gelificat gelificat gelificat gelificat gelificat Gelificat 

viscosity 5ºC(2 week) gelificat gelificat gelificat gelificat gelificat Gelificat 
viscosity 5ºC(4 week) gelificat gelificat gelificat gelificat gelificat Gelificat 
viscosity 5ºC(8 week) gelificat gelificat gelificat gelificat SÒLID Gelificat 
viscosity 5ºC(12 week) gelificat gelificat gelificat gelificat SÒLID Sòlid 
viscosity 20ºC(1 week) 13 10,5 8 8,5 499 434,5 
viscosity 20ºC(2 week) 19 18 8 9,5 448 210 

viscosity 20ºC(4 week) 21,5 27 8 12,8 -- 20 

viscosity 20ºC(8 week) 34,8 45 12 10,5 gelatinós 2 fases 

viscosity 20ºC(12 week) 34,7 
-- 

-- -- molt 
viscós 2 fases 

viscosity 40ºC(1 week) 15 12 9 9,5 428 223 
viscosity 40ºC(2 week) 14 20,5 8,5 9 392 275 

Viscosity(cP) 

viscosity 40ºC(4 week) 14,5 18,5 7 -- 442 40 
  viscosity 40ºC(8 week) -- -- -- -- 449 -- 
  viscosity 40ºC(12 week) -- -- -- -- -- -- 

Ross Miles diluido (inicial) 100 100 110 105 130 127 
 Ross Miles diluido (30 s) 100 100 109 105 129 127 
 Ross Miles diluido (1 min) 98 99 109 103 128 126 
 Ross Miles diluido (inicial) 96 98 109 100 127 115 

Ross Miles 

 Ross Miles diluido (inicial) 90 95 109 100 125 115 
Stability  5ºC(1 week) gelificat gelificat gelificat gelificat gelificat Gelificat 
Stability 5ºC(2 week) gelificat gelificat gelificat gelificat gelificat Gelificat 
Stability 5ºC(4 week) gelificat gelificat gelificat gelificat gelificat Gelificat 
Stability 5ºC(8 week) 1,55 1,9 1,89 1,92 molt sòlid!! 2,88 
Stability 5ºC(12 week) 1,33 1,45 1,17 1,22 2,78 2,75 
Stability 20ºC(1 week) 2,6 2,62 2,59 2,6 2,44 2,86 
Stability 20ºC(2 week) 2,25 2,475 2,22 2,19 2,775 2,75 

Estabilitat 

Stability 20ºC(4 week) 1,74 1,51 1,7 2,13 2,625 2,58 
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Stability 20ºC(8 week) 0,93 0,53 0,89 1,15 2,15 2,42 
Stability 20ºC(12 week) 0,62 0,32 0 0 2,55 2,09 
Stability 40ºC(1 week) 1,75 1,99 1,82 1,75 2,44 2,35 
Stability 40ºC(2 week) 0,84 0,945 0,755 0,62 1,965 1,74 
Stability 40ºC(4 week) 0 0 0 0 1,12 0,75 
Stability 40ºC(8 week) 0 0     2,23 0 
Stability 40ºC(12 week)         0   
Stability 60 ºC (1 days) 2,575 2,7 2,375 2,315 -- 2,47 

60 ºC (2 days) 1,85 1,67 -- -- 1,995 2,14 
60 ºC (3 days) 1,425 -- -- -- 1,705 1,53 
60 ºC (4 days) -- -- 0,88 0,57 1,495 1,22 
60 ºC (5 days) -- 0,305 0 0 1,14 -- 
60 ºC (6 days) 0,37 0     915 -- 
60 ºC (7 days) 0,00%       -- 0,56% 
60 ºC (8 days)         -- 0,29% 
60 ºC (9 days)         0,41% 0,00% 
60 ºC (10 days)         0,00%   
60 ºC (11 days)             
60 ºC (12 days)             
60ºC (13 days)             

  
Aspecte 40ºC(1 week) OK OK OK OK OK Opac 

  40 ºC (2 weeks) OK OK OK OK OK OK 

  40 ºC (4 weeks) OK OK OK OK OK OK 

  41 ºC (8 weeks) -- -- -- -- OK -- 

  42 ºC (12 weeks) -- -- -- -- -- -- 

Aspecte 20ºC (1 week) OK OK OK OK OK Opac 

  20ºC (2 week) OK OK Espuma 
superficial OK Opalescent OK 

  20 ºC (4 weeks) OK OK OK OK GRUMÓS Opalescent 

  20 ºC (8 weeks) OK OK OK OK GELATINÓS 2 fases 

  20 ºC (12 weeks) OK -- -- -- molt viscós 2 fases 

  5 ºC (1 weeks) Gelificat Gelificat Gelificat Gelificat Gelificat Gelificat 

  5 ºC (2 weeks) Gelificat Gelificat Gelificat Gelificat Gelificat Gelificat 

  5 ºC (4 weeks) Gelificat Gelificat Gelificat Gelificat Gelificat Gelificat 

  5 ºC (8 weeks) Gelificat Gelificat Gelificat Gelificat Gelificat Gelificat 

  5 ºC (12 weeks) Gelificat Gelificat Gelificat Gelificat sòlid sòlid 

  PH (1 WEEK) 5ºC -- -- -- -- -- -- 
  PH (2 WEEK) 5ºC -- -- -- -- -- -- 
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  PH (4 WEEK)  5ºC -- -- -- -- -- -- 
  PH (8 WEEK)  5ºC 12,96 12,91 12,85 12,86 13,25 13,25 
  PH (12 WEEK)  5ºC 12,99 12,9 12,82 12,83 13,17 13,24 
  PH (1 WEEK) 20ºC 12,9 12,93 12,92 12,91 13,31 12,97 

PH's PH (2 WEEK) 20ºC 13,08 13,07 13,11 13,11 13,11 13,11 

  PH (4 WEEK)  20ºC 12,88 12,77 12,86 12,8 12,91 12,97 

  PH (8 WEEK)  20ºC 12,91 12,46 12,69 12,54 13,11 13,17 

  PH (12 WEEK)  20ºC 12,66 -- -- -- 12,97 13,13 
  PH (1 WEEK) 40ºC 12,56 12,62 12,58 12,54 13,28 12,85 
  PH (2 WEEK) 40ºC 12,81 12,78 12,81 12,72 12,84 12,87 
  PH (4 WEEK) 40ºC 10,07 11,82 12,18 12 12,44 12,26 
  PH (8 WEEK) 40ºC -- -- -- -- 12,55 -- 
  PH (12 WEEK) 40ºC -- -- -- -- -- -- 
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    SAS,LES,Tegosoft,NoI LES,NoI,SAS,Sabó 

  Sample code DL-021 DL-022 DLM1 DLM2 DLM3 DLM4 DLM5 
NaClO 3 3 3 3 3 3 3 
NaOH 1 1 1 1 1 1 1 

Sequion CLR 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Texapon PL 28 (LES) 4 4 4 6 6 4 5 
Hostapur (SAS 60) 3 3 3 3 3 3 3 

LST 254 (NoI) 3,53 3,53 3,53 3,53 5,88 4,71 4,71 
Texapon 842 (FAS curt) -- --           
Sulfopon RL-18 (FAS 

llarg)               

Àcid Sulfònic(LAS) -- --           
Cumen (Eltesol) -- --           

Tegosoft 0,3 0,6           
sulfapón 101 Spez.               

Composició 

Lauric soap     2 2 2 2 2 
% NaClO 2,855 2,88 2,9 2,94 2,97 2,92 3,03 
viscositat 2 FASES 21 84,5 110 734 336,5 SÒLID! 

PH -- -- 12,95 12,96 12,99 12,99 12,96 
dades 
inicials 

Aspecte 2 FASES OPAC 2 
FASES 2 FASES 2 FASES 2 FASES 1 FASE 

viscosity 5ºC(1 week) 342 22 126,5 68,9 447,6 314 SÒLID! 

viscosity 5ºC(2 week) 345,5 33,5 2 
fases 

sòlid 798,6 389,4 SÒLID! 

viscosity 5ºC(4 week) 447 52 84 sòlid 2 fases 270 SÒLID! 

viscosity 5ºC(8 week) 570 560 
fa 

aigüe
s 

sòlid grumós 2 fases SÒLID! 

viscosity 5ºC(12 week) 626 385 SÒLI
D 

SÒLID Sòlid Opac SÒLID! 

viscosity 20ºC(1 week) 367 130 101,5 70,3 368,8 301,3 SÒLID! 

viscosity 20ºC(2 week) 440 315 2 
fases 

2 fases 3 fases 384,8 SÒLID! 

viscosity 20ºC(4 week) 456,5 254,5 105 fa aigües 2 fases 340 SÒLID! 

viscosity 20ºC(8 week) 484 84 89 fa aigües 2 fases 405 SÒLID! 
viscosity 20ºC(12 week) 2 fases 171,5 89,5 89,5 314 322,5 SÒLID! 
viscosity 40ºC(1 week) 640 219,5 92,5 78,3 279,8 268,5 SÒLID! 

viscosity 40ºC(2 week) 836 257,5 2 
fases 

2 fases 459,3 299,5 982,3 

Viscosity(cP) 

viscosity 40ºC(4 week) -- -- 2 
fases 100 -- -- 938 

  viscosity 40ºC(8 week) -- -- 95 -- -- -- -- 
  viscosity 40ºC(12 week) -- -- -- -- -- -- -- 

Ross Miles diluido (inicial) 120 130 55 60 40 10 140 
 Ross Miles diluido (30 s) 120 129 50 55 30 5 137 
 Ross Miles diluido (1 min) 120 127 30 50 30 3 137 

Ross Miles 

 Ross Miles diluido (inicial) 120 122 20 40 20 3 137 
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 Ross Miles diluido (inicial) 105 105 8 15 10 2 135 
Stability  5ºC(1 week) 2,81 2,77 2,79 2,66 2,72 2,82 SÒLID! 
Stability 5ºC(2 week) 2,71 33,5 2,74 2,74 2,68 2,57 2,98 
Stability 5ºC(4 week) 2,52 2,55 -- 2,7 2,49 2,52 3,06 
Stability 5ºC(8 week) 2,43 2,35 2,41 2,54 2,21 2,29 2,96 
Stability 5ºC(12 week) 2,14 2 1,68 1,75 2,06 1,76 2,89 
Stability 20ºC(1 week) 2,7 2,52 2,7 2,56 2,85 2,62 SÒLID! 
Stability 20ºC(2 week) 2,45 2,39 2,61 2,6 2,34 2,39 2,29 
Stability 20ºC(4 week) 2 2,04 -- 2,44 2 2,09 2,94 
Stability 20ºC(8 week) 1,2 0,93 1,87 1,87 1,12 1,24 2,8 
Stability 20ºC(12 week) 0,64 0,15 1,26 1,32 0,36 0,48 2,71 
Stability 40ºC(1 week) 1,57 0,71 2,04 1,91 1,61 1,59 2,64 
Stability 40ºC(2 week) 0,389 0 1,67 1,29 0,6 0,97 error 
Stability 40ºC(4 week) 0   -- 0,22 0 0 1,91 
Stability 40ºC(8 week)     0,56 0     0,74 
Stability 40ºC(12 week)     0       0 
Stability 60 ºC (1 days) -- 1,77 1,96 2,04 2,85 1,6 2,48 

60 ºC (2 days) 1,085 0,65 -- 1,12 1,64 0 1,35 
60 ºC (3 days) 0,355 -- -- 0 0   0,63 
60 ºC (4 days) -- -- 0,39       0,63 
60 ºC (5 days) -- 0 0,4       -- 
60 ºC (6 days) 0   0       -- 
60 ºC (7 days)             0,43% 
60 ºC (8 days)             0,00% 
60 ºC (9 days)               
60 ºC (10 days)               
60 ºC (11 days)               
60 ºC (12 days)               

Estabilitat 

60ºC (13 days)               

  
Aspecte 40ºC(1 week) Opalescent Opac 2 

fases 
2 fases OK Opalescen

t 
OK 

  40 ºC (2 weeks) Opac OK 2 
fases 

2 fases OK Opalescen
t 

OK 

  40 ºC (4 weeks) -- -- 3 
fases Opalesc. -- -- OK 

  41 ºC (8 weeks) -- -- OK -- -- -- OK 

  42 ºC (12 weeks) -- -- -- -- -- -- -- 

Aspecte 20ºC (1 week) Opac Opac 2 
fases 2 fases 2 fases 2 fases GELIFICAT 

  20ºC (2 week) Opac Opalescent 2 
fases 

2 fases 2 fases Opalescen
t 

GELIFICAT 

  20 ºC (4 weeks) Opac 2 fases Opales
c. 

fa aigües 2 fases Opalescen
t 

SÒLID 

  20 ºC (8 weeks) Opalescent OK Opales
c. 

fa aigües 
siperficials 

2 fases Opac SÒLID 

  20 ºC (12 weeks) 2 fases Opalesc. 
OPALE
SCENT

. 

Opalescen
t 

Opalescen
t 

Opalescen
t 

Sòlid 

  5 ºC (1 weeks) 2 fases Opac 2 
fases sòlid 2 fases 2 fases GELIFICAT 

  5 ºC (2 weeks) Opac Opalescent Aigües sòlid Opalescen
t 

Opalescen
t GELIFICAT 
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  5 ºC (4 weeks) Opac 2 fases Opales
c. 

sòlid 2 fases Opalescen
t 

SÒLID 

  5 ºC (8 weeks) Opalesc. Opalesc. 

Transp
.però 
fa 

aigües 

sòlid grumós 2 fases% SÒLID 

  5 ºC (12 weeks) Opalesc. Opac SÒLID Sòlid Sòlid Opac Sòlid 

  PH (1 WEEK) 5ºC 13,29 13,2 13,06 -- -- -- -- 
  PH (2 WEEK) 5ºC 12,98 13 -- 13,14 13,13 13,29 13,25 
  PH (4 WEEK)  5ºC 13,02 12,8 12,97 13,07 13,06 13 13 
  PH (8 WEEK)  5ºC 12,98 12,94 13,01 -- -- -- -- 
  PH (12 WEEK)  5ºC 12,88 13,83 13,3 13,24 13,16 13,24 13,39 
  PH (1 WEEK) 20ºC 13,06 13,08 13,04 -- -- -- -- 

         PH's PH (2 WEEK) 20ºC 12,85 12 -- 13,14 13,11 13,3 13,36 

  PH (4 WEEK)  20ºC 12,74 11,6 12,95 12,96 12,95 12,96 12,98 

  PH (8 WEEK)  20ºC 12,61 12,25 12,93 13,04 12,89 12,91 13,16 

  PH (12 WEEK)  20ºC 12,09 10,72 12,71 12,82 12,49 12,66 13,03 
  PH (1 WEEK) 40ºC 12,42 12,42 12,89 -- -- -- -- 
  PH (2 WEEK) 40ºC 12 8,35 -- 12,91 12,77 12,98 13,23 
  PH (4 WEEK) 40ºC 10,47 -- 12,55 12,28 -- -- 12,92 
  PH (8 WEEK) 40ºC -- -- 12,18 -- -- -- -- 
  PH (12 WEEK) 40ºC -- -- -- -- -- -- -- 
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    LAS, LES, FAS LLARG, NoI, Sabó 

  Sample code PRL1 PRL2 PRL3 PRL4 PRL5 
NaClO 3 3 3 3 3 
NaOH 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 

Sequion CLR 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Texapon PL 28 (LES) 2 4 4 2 3 
Hostapur (SAS 60)           

LST 254 (NoI) 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 
Texapon 842 (FAS curt)           
Sulfopon RL-18 (FAS 

llarg) 
2 4 2 4 3 

Àcid Sulfònic(LAS) 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 
Cumen (Eltesol)           

Tegosoft           
sulfapón 101 Spez.           

Composició 

Lauric soap 2 2 2 2 2 
% NaClO 2,88 3,07 2,94 2,94 2,9 
viscositat GRUMÓS GRUMÓS GRUMÓS GRUMÓS GRUMÓS 

PH 13 13,09 13,05 12,96 12,94 
dades 
inicials 

Aspecte GRUMÓS GRUMÓS GRUMÓS GRUMÓS GRUMÓS 

viscosity 5ºC(1 week) sòlid sòlid sòlid sòlid sòlid 

viscosity 5ºC(2 week) sòlid sòlid sòlid sòlid 2 fases 
viscosity 5ºC(4 week) sòlid sòlid sòlid 2 fases sòlid 
viscosity 5ºC(8 week) sòlid sòlid sòlid sòlid sòlid 
viscosity 5ºC(12 week) yoghurt sòlid sòlid yoghurt yoghurt 
viscosity 20ºC(1 week) sòlid sòlid sòlid sòlid 2 fases 
viscosity 20ºC(2 week) grumós 2 fases 2 fases 2 fases grumós 

viscosity 20ºC(4 week) ?? 2 fases 2 fases 2 fases 2 fases 

viscosity 20ºC(8 week) ?? SÒLID 2 fases 2 fases 2 fases 
viscosity 20ºC(12 week) ?? yoghurt yoghurt sòlid sòlid 
viscosity 40ºC(1 week) 2 fases 2 fases 2 fases 2 fases 2 fases 
viscosity 40ºC(2 week) 2 fases 2 fases 2 fases 2 fases -- 

Viscosity(cP) 

viscosity 40ºC(4 week) 2 fases 2 fases 2 fases 2 fases -- 
  viscosity 40ºC(8 week) -- -- -- -- -- 
  viscosity 40ºC(12 week) -- -- -- -- -- 

Ross Miles diluido (inicial) 110 130 100 110 118 
 Ross Miles diluido (30 s) 107 120 99 105 110 
 Ross Miles diluido (1 min) 103 116 96 101 108 
 Ross Miles diluido (inicial) 100 110 91 100 104 

Ross Miles 

 Ross Miles diluido (inicial) 95 100 80 90 99 
Stability  5ºC(1 week) 2,78 2,96 2,75 2,69 2,66 
Stability 5ºC(2 week) 2,51 2,86 2,85 2,76 2,36 
Stability 5ºC(4 week) 2,72 2,48 2,38 2,33 1,88 
Stability 5ºC(8 week) 1,73 1,9 1,87 1,85 1,44 
Stability 5ºC(12 week) 1,63 1,56 1,53 1,5 1,11 
Stability 20ºC(1 week) 2,75 2,62 2,54 2,41 2,46 
Stability 20ºC(2 week) 2,49 2,42 2,54 2,54 1,92 
Stability 20ºC(4 week) 2,09 1,64 1,78 1,76 1,49 

Estabilitat 

Stability 20ºC(8 week) ?? 1,18 0,94 1 0,79 
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Stability 20ºC(12 week) ?? 0,44 0,39 0,5 0,23 
Stability 40ºC(1 week) 2,21 1,82 1,84 1,96 1,89 
Stability 40ºC(2 week) 1,53 1,12 1,31 1,53 0 
Stability 40ºC(4 week) 0,72 0,34 0,33 0,53   
Stability 40ºC(8 week) 0 0 0 0   
Stability 40ºC(12 week)           
Stability 60 ºC (1 days) 2,25 1,85 2,09 2,23 -- 

60 ºC (2 days) -- 1,3 1,43 1,51 1,74 
60 ºC (3 days) -- -- -- --   
60 ºC (4 days) 2,25 -- -- --   
60 ºC (5 days) 1,71 0,43 0,6 0,6 0,73 
60 ºC (6 days) 1,16 0,24 0,34 0,4 0,51 
60 ºC (7 days) 0,77% 0,15% 0,18% 0,24% 0,35% 
60 ºC (8 days) -- 0,00% 0,00% 0,15% 0,20% 
60 ºC (9 days) 0,19%     0,00% 0,15% 
60 ºC (10 days) 0,19%       -- 
60 ºC (11 days) 0,00%       -- 
60 ºC (12 days)         0,00% 
60ºC (13 days)           

  Aspecte 40ºC(1 week) 2 fases 2 fases 2 fases 2 fases 2 fases 

  40 ºC (2 weeks) 2 fases 2 fases 2 fases 2 fases -- 

  40 ºC (4 weeks) 2 
fases% 2 fases% 2 

fases% 
2 

fases% -- 

  41 ºC (8 weeks) -- -- -- -- -- 

  42 ºC (12 weeks) yoghurt -- -- -- -- 

Aspecte 20ºC (1 week) sòlid sòlid sòlid sòlid 2 fases 

  20ºC (2 week) grumós 2 fases 2 fases 2 fases -- 

  20 ºC (4 weeks) sòlid 2 fases 2 fases 2 fases -- 

  20 ºC (8 weeks) ?? sòlid 2 fases 2 fases -- 

  20 ºC (12 weeks) ?? yoghurt yoghurt yoghurt yoghurt 

  5 ºC (1 weeks) sòlid sòlid sòlid sòlid sòlid 

  5 ºC (2 weeks) sòlid sòlid sòlid sòlid 2 fases 

  5 ºC (4 weeks) sòlid sòlid sòlid 2 fases 2 fases 

  5 ºC (8 weeks) sòlid sòlid sòlid sòlid 2 fases 

  5 ºC (12 weeks) -- sòlid sòlid sòlid sòlid 

  PH (1 WEEK) 5ºC 13,3 13,27 13,32 12,72 13,28 
  PH (2 WEEK) 5ºC 13,66 13,27 13,17 13,07 13,07 
  PH (4 WEEK)  5ºC 13,05 -- -- -- -- 
  PH (8 WEEK)  5ºC 13,04 13,06 13,04 13 12,89 
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  PH (12 WEEK)  5ºC 12,92 12,87 12,87 12,94 12,78 
  PH (1 WEEK) 20ºC 13 13,07 13,03 12,94 12,92 

PH's PH (2 WEEK) 20ºC 13,23 13,11 13,07 12,99 12,92 

  PH (4 WEEK)  20ºC 13,06 12,95 12,9 12,86 12,89 

  PH (8 WEEK)  20ºC ?? 12,8 12,82 12,84 12,72 

  PH (12 WEEK)  20ºC ?? 12,56 12,48 12,56 12,44 
  PH (1 WEEK) 40ºC 12,68 12,72 12,74 12,73 13,08 
  PH (2 WEEK) 40ºC 12,84 12,87 12,85 12,85 -- 
  PH (4 WEEK) 40ºC 12,81 -- -- -- -- 
  PH (8 WEEK) 40ºC -- -- -- -- -- 
  PH (12 WEEK) 40ºC -- -- -- -- -- 
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Texapon 842,SAS,PL 
28,LST254,Lauric,rl-

18 
Sulfopon,Petresul550 

Texapon 842,SAS,PL 
28,LST254,Lauric,Sulfopon101 

Spez,Petresul550 

Texapon 842,SAS,PL 
28,Lauric,Tegosoft 

  Sample code REP 2 REP 3 REP 6 
NaClO 3 3 3 
NaOH 1,85 1,85 1 

Sequion CLR 0,1 0,1 0,1 
Texapon PL 28 (LES) 3 2 4 
Hostapur (SAS 60) - - 3 

LST 254 (NoI) 2,35 2,35 - 
Texapon 842 (FAS curt) 9 7 7 
Sulfopon RL-18 (FAS 

llarg) 
3 - - 

Àcid Sulfònic(LAS) - - - 
Cumen (Eltesol) - - - 

Tegosoft - - 0,3 
sulfapón 101 Spez. - 2 - 

Composició 

Lauric soap 2 2 2 
% NaClO DESCARTAT 3,05 3 
viscositat DESCARTAT 216 12 

PH DESCARTAT 13,34 13,04 
Dades 
inicials 

Aspecte DESCARTAT OK OK 

viscosity 5ºC(1 week)   SÒLID SÒLID 

viscosity 5ºC(2 week)   SÒLID SÒLID 
viscosity 5ºC(4 week)   SÒLID SÒLID 
viscosity 5ºC(8 week)       
viscosity 5ºC(12 week)       

viscosity 20ºC(1 week)   OPALESCENT I GRUMÓS OPAC I 
GRUMOLLS 

viscosity 20ºC(2 week)   GRUMÓS OPAC 

viscosity 20ºC(4 week)   COSES DISSOLTES Amb partícules 
en suspensió 

viscosity 20ºC(8 week)       
viscosity 20ºC(12 week)       
viscosity 40ºC(1 week)   182,5 12 
viscosity 40ºC(2 week)   180 12,5 

Viscosity(cP) 

viscosity 40ºC(4 week)   157 12 
  viscosity 40ºC(8 week)       
  viscosity 40ºC(12 week)       

Ross Miles diluido (inicial)   80 115 
 Ross Miles diluido (30 s)   70 105 
 Ross Miles diluido (1 min)   65 105 
 Ross Miles diluido (inicial)   60 103 

Ross Miles 

 Ross Miles diluido (inicial)   30 100 
Stability  5ºC(1 week)   2,81 2,86 
Stability 5ºC(2 week)   2,8 2,83 
Stability 5ºC(4 week)   2,59 2,85 

Estabilitat 

Stability 5ºC(8 week)   2,33 2,43 
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Stability 5ºC(12 week)   1,98 2,09 
Stability 20ºC(1 week)   2,76 2,69 
Stability 20ºC(2 week)   2,59 2,63 
Stability 20ºC(4 week)   1,15 2,57 
Stability 20ºC(8 week)   0,93 2,01 
Stability 20ºC(12 week)   0,37 1,33 
Stability 40ºC(1 week)   2,2 1,63 
Stability 40ºC(2 week)   1,45 1,83 
Stability 40ºC(4 week)   1,05 0,78 
Stability 40ºC(8 week)   0,73 0,61 
Stability 40ºC(12 week)   0,32   
Stability 60 ºC (1 days)       

60 ºC (2 days)       
60 ºC (3 days)   1,63 2,31 
60 ºC (4 days)       
60 ºC (5 days)       
60 ºC (6 days)   0,44 0,68 
60 ºC (7 days)     0,49% 
60 ºC (8 days)     0,29% 
60 ºC (9 days)   0,00% 0,13% 
60 ºC (10 days)     0,00% 
60 ºC (11 days)       
60 ºC (12 days)       
60ºC (13 days)       

  Aspecte 40ºC(1 week)   OK OK 

  40 ºC (2 weeks)   OK OK 

  40 ºC (4 weeks)   OK OK 

  41 ºC (8 weeks)   OK OK 

  42 ºC (12 weeks)   OK OK 

Aspecto 20ºC (1 week)   OPALESCENT I GRUMÓS OPAC I GRUMOLLS 

  20ºC (2 week)   GRUMÓS OPAC 

  20 ºC (4 weeks)   COSES DISSOLTES Amb partícules 
sòlides en suspensió 

  20 ºC (8 weeks)   COSES DISSOLTES Amb partícules 
sòlides en suspensió 

  20 ºC (12 weeks)   COSES DISSOLTES Amb partícules 
sòlides en suspensió 

  5 ºC (1 weeks)   SÒLID SÒLID 

  5 ºC (2 weeks)   SÒLID SÒLID 

  5 ºC (4 weeks)   SÒLID SÒLID 

  5 ºC (8 weeks)   SÒLID SÒLID 

  5 ºC (12 weeks)   SÒLID SÒLID 
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  PH (1 WEEK) 5ºC   13,39 2,9 
  PH (2 WEEK) 5ºC   13,09 13,11 
  PH (4 WEEK)  5ºC   13,15 13,05 
  PH (8 WEEK)  5ºC   13,05 13 
  PH (12 WEEK)  5ºC   13 12,98 
  PH (1 WEEK) 20ºC   13,16 2,7 

PH's PH (2 WEEK) 20ºC   13,1 13 

  PH (4 WEEK)  20ºC   13,09 13,02 

  PH (8 WEEK)  20ºC   12,98 -- 

  PH (12 WEEK)  20ºC   12,87 12,92 
  PH (1 WEEK) 40ºC 13,39 13,4   
  PH (2 WEEK) 40ºC 12,77 13,09   
  PH (4 WEEK) 40ºC -- 13,02   
  PH (8 WEEK) 40ºC -- ?   
  PH (12 WEEK) 40ºC -- 13,09   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Texapon 842,SAS,PL 28,LST254,Lauric 

  Sample code REP 0 REP 1 REP 4 REP 5 
Composició NaClO 3 3 3 3 
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NaOH 1 1 1 1 
Sequion CLR 0,1 0,1 0,1 0,1 

Texapon PL 28 (LES) 5 5 1 2,5 
Hostapur (SAS 60) 3 3 6 4,5 

LST 254 (NoI) 4,71 4,71 3,53 3 
Texapon 842 (FAS curt) 3,91 2 6 3 
Sulfopon RL-18 (FAS 

llarg) 
- - - - 

Àcid Sulfònic(LAS) - - - - 
Cumen (Eltesol) - - - - 

Tegosoft - - - - 
sulfapón 101 Spez. - - - - 

Lauric soap 2 2 2 2 
% NaClO 3,06 2,98   3,05 
viscositat 75 80   64,5 

PH 13,05 13,13   13,04 
dades 
inicials 

Aspecte OK OK   OK 

viscosity 5ºC(1 week) SÒLID SÒLID SÒLID(recupera 
a les 24h.) 71 

viscosity 5ºC(2 week) SÒLID SÒLID SÒLID 77,5 
viscosity 5ºC(4 week) SÒLID SÒLID SÒLID 77 
viscosity 5ºC(8 week)         
viscosity 5ºC(12 week)         
viscosity 20ºC(1 week) 85 87 64 86,5 
viscosity 20ºC(2 week) 76,5 72,5 52 73 

viscosity 20ºC(4 week) 86,5 80,5 53,5 78,5 

viscosity 20ºC(8 week)         
Viscosity 20ºC(12 week)         
viscosity 40ºC(1 week) 88 77,5 62 66 
viscosity 40ºC(2 week) 103,5 82,5 41,5 68 

Viscosity(cP) 

viscosity 40ºC(4 week) -- -- 45,5 73 
  viscosity 40ºC(8 week)         
  Viscosity 40ºC(12 week)         

Ross Miles diluido (inicial) 10 11 10 8 
 Ross Miles diluido (30 s) 2 4 2 2 
 Ross Miles diluido (1 min) 2 2 2 2 
 Ross Miles diluido (inicial) 2 2 2 2 

Ross Miles 

 Ross Miles diluido (inicial) 1 1 1 2 
Stability  5ºC(1 week) 2,81 2,82 3,18 2,9 
Stability 5ºC(2 week) 2,76 2,77 3,07 2,86 
Stability 5ºC(4 week) 2,61 2,6 3,02 2,73 
Stability 5ºC(8 week) 2,42 2,49 2,94 2,49 
Stability 5ºC(12 week) 2,1 1,98 2,39 2,02 
Stability 20ºC(1 week) 2,66 2,63 3,07 2,7 
Stability 20ºC(2 week) 2,46 2,46 2,78 2,59 
Stability 20ºC(4 week) 2,06 2,04 2,65 2,45 
Stability 20ºC(8 week) 1,16 1,14 2,16 2,22 
Stability 20ºC(12 week) 0,81 0,76 1,15 1,99 

Estabilitat 

Stability 40ºC(1 week) 1,41 1,41 2,17 1,41 
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Stability 40ºC(2 week) 0,67 0,68 0,72 0,93 
Stability 40ºC(4 week) 0 0 0,17 0,34 
Stability 40ºC(8 week)     0 0 
Stability 40ºC(12 week)         
Stability 60 ºC (1 days) 2,01 1,92 1,84 1,87 

60 ºC (2 days) 1,15 1,24     
60 ºC (3 days)       1,18 
60 ºC (4 days)     0,24   
60 ºC (5 days) 0,13 0,2 0   
60 ºC (6 days) 0 0     
60 ºC (7 days)       0,00% 
60 ºC (8 days)         
60 ºC (9 days)         
60 ºC (10 days)         
60 ºC (11 days)         
60 ºC (12 days)         
60ºC (13 days)         

  
Aspecte 40ºC(1 week) OK OK OK OK 

  40 ºC (2 weeks) OK OK OK OK 

  40 ºC (4 weeks) OK OK OK OK 

  41 ºC (8 weeks) -- -- OK OK 

  42 ºC (12 weeks) -- -- OK OK 

Aspecte 20ºC (1 week) OK OK OK OK 

  20ºC (2 week) OK OK OK OK 

  20 ºC (4 weeks) OK OK OK OK 

  20 ºC (8 weeks) OK OK OK OK 

  20 ºC (12 weeks) OK OK OK OK 

  5 ºC (1 weeks) SÒLID SÒLID SÒLID OK 

  5 ºC (2 weeks) SÒLID SÒLID SÒLID OK 

  5 ºC (4 weeks) SÒLID SÒLID SÒLID OK 

  5 ºC (8 weeks) SÒLID SÒLID SÒLID OK 
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  5 ºC (12 weeks) SÒLID SÒLID SÒLID OK 

  PH (1 WEEK) 5ºC 13,31 13,35 13,1 13,21 
  PH (2 WEEK) 5ºC 13,1 13,01 13,36 13,08 
  PH (4 WEEK)  5ºC 13,03 13,04 13,11 12,79 
  PH (8 WEEK)  5ºC 13 12,96 13,05 12,78 
  PH (12 WEEK)  5ºC 12,99 12,96 13,01 12,78 
  PH (1 WEEK) 20ºC 13,1 13,09 13,08 13,18 

PH's PH (2 WEEK) 20ºC 12,97 12,99 13,28 12,96 

  PH (4 WEEK)  20ºC 12,99 12,99 13,09 12,97 

  PH (8 WEEK)  20ºC 12,93 12,95 13 12,96 

  PH (12 WEEK)  20ºC 12,9 12,89 13,02 12,96 
  PH (1 WEEK) 40ºC 12,88 1,41 12,68 12,68 
  PH (2 WEEK) 40ºC 12,8 12,85 12,69 12,67 
  PH (4 WEEK) 40ºC 12,89 12,67 -- -- 
  PH (8 WEEK) 40ºC 12,89 12,67 12,68 12,66 
  PH (12 WEEK) 40ºC 12,87 12,66 12,68 12,66 
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    Texapon 842,SAS,PL 28,LST 254,Lauric 

  Sample code T4S3 T3.9S3 T4S6 T3S4.5 
NaClO 3 3 3 3 
NaOH 1 1 1 1 

Sequion CLR 0,1 0,1 0,1 0,1 
Texapon PL 28 (LES) 5 5 1 2,5 
Hostapur (SAS 60) 3 3 6 4,5 

LST 254 (NoI) 4,71 4,71 3,53 3 
Texapon 842 (FAS curt) 4 3,91 1 1 
Sulfopon RL-18 (FAS 

llarg) 
- - - - 

Àcid Sulfònic(LAS) - - - - 
Cumen (Eltesol) - - - - 

Tegosoft - - - - 
sulfapón 101 Spez. - - - - 

Composició 

Lauric soap 2 2 2 2 
% NaClO 2,9 2,94 3 2,98 
viscositat 30 30 10 20 

PH 13,04 13,03 13,05 13,07 
dades 
inicials 

Aspecte OK OK OK OK 

viscosity 5ºC(1 week) SÒLID SÒLID 0 10 

viscosity 5ºC(2 week) SÒLID SÒLID 20 2 FASES 
viscosity 5ºC(4 week) SÒLID SÒLID SÒLID SÒLID 
viscosity 5ºC(8 week)         
viscosity 5ºC(12 week)         
viscosity 20ºC(1 week) 95,5 30 0 10 
viscosity 20ºC(2 week) 75 40 10 20 

viscosity 20ºC(4 week) 85 60 30 30 

viscosity 20ºC(8 week)         
viscosity 20ºC(12 week)         
viscosity 40ºC(1 week) 81 20 0 10 
viscosity 40ºC(2 week) 81 -- 0 20 

Viscosity(cP) 

viscosity 40ºC(4 week)   -- -- -- 
  viscosity 40ºC(8 week)         
  viscosity 40ºC(12 week)         

Ross Miles diluido (inicial) 10 8 15 32 
 Ross Miles diluido (30 s) 5 3 10 10 
 Ross Miles diluido (1 min) 2 2 5 9 
 Ross Miles diluido (inicial) 2 2 2 7 

Ross Miles 

 Ross Miles diluido (inicial) 1 1 1 2 
Stability  5ºC(1 week) 2,92 2,77 3,01 2,92 
Stability 5ºC(2 week) 2,69 2,71 2,88 2,82 
Stability 5ºC(4 week) 2,56 2,55 2,8 2,73 

Estabilitat 

Stability 5ºC(8 week) 2,31 2,29 2,41 2,38 
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Stability 5ºC(12 week) 2,01 1,98 2,01 1,96 
Stability 20ºC(1 week) 2,44 2,44 2,72 2,44 
Stability 20ºC(2 week) 2,2 2,21 2,62 2,57 
Stability 20ºC(4 week) 1,81 1,68 2,38 2,29 
Stability 20ºC(8 week) 1,5 1,42 1,92 1,89 
Stability 20ºC(12 week) 0,99 0,83 1,14 1,12 
Stability 40ºC(1 week) 0,9 0,77 0,64 0,9 
Stability 40ºC(2 week) 0,28 0 0,86 0,81 
Stability 40ºC(4 week) 0   0,44 0 
Stability 40ºC(8 week)     0   
Stability 40ºC(12 week)         
Stability 60 ºC (1 days) 2,92 2,77 3,01 2,92 

60 ºC (2 days) 1,91 1,84 2,34 2,24 
60 ºC (3 days) 1,25 0,94 1,62 1,58 
60 ºC (4 days)         
60 ºC (5 days)         
60 ºC (6 days) 0 0 0,46 0 
60 ºC (7 days)     0,00%   
60 ºC (8 days)         
60 ºC (9 days)         
60 ºC (10 days)         
60 ºC (11 days)         
60 ºC (12 days)         
60ºC (13 days)         

  
Aspecte 40ºC(1 week) OK OK OK OK 

  40 ºC (2 weeks) OK OK OK OK 

  40 ºC (4 weeks) OK OK OK OK 

  41 ºC (8 weeks) OK OK OK OK 

  42 ºC (12 weeks) OK OK OK OK 

Aspecte 20ºC (1 week) OK OK OK OK 

  20ºC (2 week) OK OK OK OK 

  20 ºC (4 weeks) OK OK OK OK 

  20 ºC (8 weeks) OK OK OK OK 

  20 ºC (12 weeks) OK OK OK OK 

  5 ºC (1 weeks) SÒLID SÒLID OK OK 

  5 ºC (2 weeks) SÒLID SÒLID OK 2 FASES 

  5 ºC (4 weeks) SÒLID SÒLID SÒLID SÒLID 
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  5 ºC (8 weeks) SÒLID SÒLID SÒLID SÒLID 

  5 ºC (12 weeks) SÒLID SÒLID SÒLID SÒLID 

  PH (1 WEEK) 5ºC 13,2 13,2 13,24 13,48 
  PH (2 WEEK) 5ºC 13,15 13,16 13,14 13,14 
  PH (4 WEEK)  5ºC 12,8 12,75 12,77 12,79 
  PH (8 WEEK)  5ºC 12,8 12,74 12,77 12,78 
  PH (12 WEEK)  5ºC 12,79 12,7 12,75 12,75 
  PH (1 WEEK) 20ºC 13,23 13,14 13,21 13,15 

PH's PH (2 WEEK) 20ºC 13,05 13,04 13,07 13,1 

  PH (4 WEEK)  20ºC 12,72 12,68 12,75 12,76 

  PH (8 WEEK)  20ºC 12,72 12,68 12,75 12,76 

  PH (12 WEEK)  20ºC 12,7 12,67 12,72 12,75 
  PH (1 WEEK) 40ºC 12,99 12,98 12,92 12,81 
  PH (2 WEEK) 40ºC 12,87 12,77 12,55 -- 
  PH (4 WEEK) 40ºC 12,55 12,45 -- -- 
  PH (8 WEEK) 40ºC 12,55 12,43 12,5 12,72 
  PH (12 WEEK) 40ºC 12,54 12,43 12,5 12,69 

 

 

 

 


