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RESUM  

Durant els últims anys s’han detectat substàncies contaminants tant a l’aigua de 

consum com a les aigües superficials i subterrànies. Aquestes substàncies, 

anomenades contaminants emergents, no es poden eliminar amb l’ús de 

tractaments convencionals i afecten molt negativament al medi ambient. 

En aquest projecte s’ha estudiat la mineralització del paracetamol amb el mètode 

d’oxidació avançada (POA) Foto-Fenton. Mitjançant un disseny d’experiments, 22,  

s’analitza l’efecte de la potencia de llum (5, 14 W)  i la dosis de peròxid d’hidrogen 

(189, 756 mg/L) afegida sobre el procés estudiat. 

El tractament Foto-Fenton s’ha dut a terme al laboratori, 40 mg/L de Paracetamol 

en 1,5 litres. El procés de mineralització es va controlar monitoritzant el carboni 

orgànic total (TOC) de les mostres, i la concentració de peròxid d’hidrogen residual 

per espectrofotometria durant 120 minuts de reacció.  

Una vegada analitzats els resultats s’observa, que per el nostre interval d’estudi, 

la concentració de 189 mg/L de peròxid d’hidrogen és la més eficient, 

independentment de la potència de llum que s’apliqui als experiments. Per tant, el 

factor més significatiu del disseny d’experiments és la dosis de reactiu Fenton 

aplicada.  
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RESUMEN  

Durante los últimos años se han detectado substancias contaminantes tanto en el 

agua de consumo como en las aguas superficiales y subterráneas. Estas 

substancias, denominadas contaminantes emergentes, no se pueden eliminar con 

el uso de tratamientos convencionales y afectan muy negativamente al medio 

ambiente. 

En este proyecto se ha estudiado la mineralización del paracetamol con el método 

de oxidación avanzada (POA) Foto-Fenton. Mediante un diseño de experimentos, 

22, se analiza el efecto de la potencia de luz (5, 14 W) y la dosis de peróxido de 

hidrogeno (189, 756 mg/L) añadida sobre el proceso estudiado.  

El tratamiento Foto-Fenton se ha llevado a cabo en el laboratorio, 40 mg/L de 

Paracetamol en 1,5 litros. El proceso de mineralización se controla monotorizando 

el carbono orgánico total (TOC) de las muestras, y la concentración de peróxido 

de hidrogeno residual por espectrofotometría durante 120 minutos de reacción. 

Una vez analizados los resultados se observa, que para nuestro intervalo de 

estudio, la concentración de 189 mg/L de peróxido de hidrogeno es la más 

eficiente, independientemente de la potencia de luz que se aplique a los 

experimentos. Por tanto, el factor más significativo del diseño experimental es las 

dosis de reactivo Fenton aplicada. 
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ABSTRACT 

In the last years damaging substances has been detected in the water for both 

human consume and environment. That substances, denominated as emergent 

contaminants, cannot be removed with conventional treatments. 

In this project has been studied paracetamol mineralization with photo-Fenton 

reaction. Through an experiment design, 22, it’s analyzed the effect of light potency 

(5, 14 W) and hydrogen peroxide dosis (189 – 756 mg/L) added in the process. 

The photo-fenton treatment was carried out with 40 mg/L of Paracetamol in a 1.5 

litter. The degradation process had been monitored by the total organic carbon 

(TOC), and the residual hydrogen peroxide concentration by spectrometry during 

the 120 minutes of reaction. 

Finally, once all the results have been analysed, for us interval of experiments, 

189 mg/L of hydrogen peroxide concentration is the most efficient, independent 

of the light potency used. Then, the most significant factor is the reactant dosis of 

Fenton. 

 

  



Javier Yus Cobo  

 - 10 - 

 

 



 - 11 - 

AGRAÏMENTS 

En aquest espai vull agrair a la gent que m’han acompanyat tant durant la meva 

carrera universitària com en aquest projecte. 

En primer lloc a la meva família: els meus pares i germans que són qui bàsicament 

han fet que això sigui realitat, invertint el seu temps i diners en el meu futur. A la 

meva parella que ha compartit amb mi els moments difícils i m’ha donat la força 

necessària per continuar.  

Als meus amics, tant d’abans com els que hem fet a la universitat, tots sabem les 

hores dedicades per arribar fins aquí. 

A Vanessa, Noemí i Mery per ajudar-nos mútuament durant el temps que vàrem 

compartir laboratori i fer que la convivència fos agradable. 

A les tècniques de laboratori, per ajudar-me amb els problemes que anaven sorgint 

i resoldre’m tots els dubtes que tenia.  

A la meva directora de projecte, Montserrat Pérez Moya, per organitzar els 

experiments, hores de laboratori i que aquest projecte hagi sigut possible. 

Gràcies a tots per el vostre temps i sacrifici. 

 

  



Javier Yus Cobo  

 - 12 - 

  



 - 13 - 

 

Capítol 1: 

INTRODUCCIÓ 
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1.1. Motivació 

 

L’aigua és essencial per la vida i un element central en activitats socials i 

econòmiques, és un cercle tancat. L’evolució del la vida ha fet que apareguin grans 

quantitats de compostos contaminants que abans no existien, com es en el nostre 

cas, els medicaments. El gran consum d’aquests, ha fet que s’incrementi els 

compostos contaminats derivats trobats en aigües residuals i es necessari que 

aquesta aigua sigui purificada. Això, juntament amb els processos industrials, ha 

fet que es necessitin tecnologies per aplicant nous mètodes de tractaments per 

netejar aquesta aigua que té una naturalesa i unes propietats fisicoquímiques 

diferents. 

S’han estudiat amb gran interès els processos que involucren la generació 

d’espècies oxidants donat que ofereixen resultats efectius per solucionar 

problemes ambientals derivats de processos industrials. Unes de les tecnologies 

que cada vegada s’estan utilitzant més son les anomenades Tecnologies o 

Processos Avançats d’Oxidació (PAO’s). Són mètodes químics o fotoquímics que 

impliquen la formació de radicals hidroxils (HO·), que tenen un potencial d’oxidació 

molt més gran que altres processos d’oxidació tradicional i una gran efectivitat per 

l’oxidació de la matèria orgànica. Aquests radicals són produïts per combinacions 

de peròxid d’hidrogen, radiació UV, ozó i diòxid de titani, també per la combinació 

de peròxid d’hidrogen amb ions de ferro anomenada reacció Fenton. 

La majoria dels PAO’s poden aplicar-se a la remediació i destoxificació d’aigües 

especials, generalment en petita o mitjana escala. Els mètodes poder fer-se servir 

sols o combinats entre ells o amb mètodes convencionals.  
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1.2. Objectius 

Els objectius que es plantegen per aquest projecte són els següents: 

1. Comparar la mineralització del paracetamol mitjançant els diferents 

processos d’oxidació avançada: fotòlisi, H2O2/UV, Fenton i foto-Fenton. 

2. Estudiar l’efecte de diferents variables sobre els processos d’oxidació 

estudiats: 

 Mitjançant un disseny d’experiments estudiarem l’efecte de dos 

variables (potència de llum i concentració de peròxid d’hidrogen) 

sobre el procés foto-Fenton.  

 L’efecte de la temperatura. 

 

3. Desenvolupar la millor metodologia de presa i conservació de mostres per 

garantir uns bons resultats experimentals. 

4. Treballar de manera respectuosa amb el medi ambient i respectant les 

normes de seguretat i de dipòsit de residus. 

 

 

1.3. Etapes del projecte 

El projecte consta de les etapes que es mostren al següent cronograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de les etapes del projecte. Font: pròpia. 
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1.4. Processos d’oxidació avançada 

El tractament d’aigües residuals es tracta d’una sèrie de processos físics, químics 

i biològics amb la finalitat d’eliminar els contaminants físics, químics i biològics 

presents a l’aigua efluent de l’ús humà. Per tant, es tracta de produir aigua neta o 

reutilitzable a l’ambient. 

 

El tractament d’aigües residuals es solen classificar com: 

Tractament primari o fisicoquímic: com el tamisat, remoció d’arenes, 

precipitació amb o sense coagulants i floculants, on es separen contaminants sòlids 

continguts a l’aigua. 

Tractament secundari o biològic: processos en que s’utilitzen microorganismes 

per dur a terme l’eliminació de contaminants a l’aigua, aprofitant l’activitat 

metabòlica d’aquests sobre els components. 

Tractament terciari o avançats: processos per eliminar contaminants específics 

que podem trobar a l’aigua. 

 

Dins d’aquest últim grup s’apliquen tractaments específics d’oxidació en funció de 

la càrrega contaminant. Amb aquests tractaments es pretén transformar els 

contaminants orgànics en compostos innocus, diòxid de carboni i aigua. 

 

Els Processos d’Oxidació Avançada són una alternativa pel tractament d’aigües 

contaminades amb substàncies tòxiques difícilment biodegradables i també per 

l’eliminació de bactèries nocives en aigües destinades al consum humà. 

 

Els processos d’oxidació avançada estan considerats com la millor tècnica 

disponible per la depuració de compostos recalcitrants, tòxics i contaminants no 

biodegradables en aigües residuals provinents de les industries (química, 

petroquímica, tèxtil, etc), degut a la seva elevada força oxidant, elevada velocitat 

de reacció i la seva poca selectivitat. 

 

Els POA’s es defineixen com a processos que impliquen la formació de radicals 

hidroxil (·OH) altament reactiu, ja que presenta un elevat potencial d’oxidació (Eº 

= 2,8V) molt més gran que el d’altres oxidants tradicionals, cosa que proporciona 

una gran efectivitat en el procés d’oxidació de compostos orgànics, principalment 

per abstracció d’hidrogen. Es generen radicals orgànics lliures, els quals poden 

reaccionar amb oxigen molecular per forma peroxiradicals (reacció 1), inclús poden 

iniciar-se reaccions d’oxidació en sèrie que poder conduir a la mineralització 

completa dels compostos orgànics (reacció 2). 

 

                                           ·OH + RH → H2O + R・                                     (1) 
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                                             R・ + O2 → RO2・                                          (2) 

 

Els avantatges del PAO’s són: 

 Capacitat per mineralitzar completament els contaminants orgànics i 

oxidació dels compostos inorgànics fins a diòxid de carboni i ions (clorurs, 

nitrats). 

 No generen llots que requereixen de tractament o eliminació. 

 Útils per eliminar contaminants refractaris que existeixen en altres mètodes 

de tractaments. 

 Serveixen per tractar contaminants a molt baixa concentració. 

 S’utilitzen per disminuir la toxicitat dels efluents. 

 Generalment milloren les propietats organolèptiques de l’aigua tractada. 

 Eliminen efectes sobre la salut de desinfectants i oxidants residuals com per 

exemple el clor. 

D’altre banda, el principal inconvenient d’aquests sistemes radica en el seu 

cost, al necessitar l’addició de reactius i de requeriments energètics 

significatius, variables en funció de cada cas.  

 

Els PAO’s els podem classificar en dos grups: 

1) Processos no fotoquímics: processos en els que no s’utilitza la llum. 

2) Processos fotoquímics: processos en els que s’utilitza la interacció de les 

molècules amb la llum. 

 

 

1. Processos no fotoquímics:  

 

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

substrat orgànic mitjançant una reacció lenta i selectiva. 

                                                   O3+S→Sox                                             (3) 

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

selectiva). 

                                  2O3+H2O→2·OH +HO2・                                  (4) 

 

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

tòxic que altres tractaments que utilitzen clor o àcid cròmic. Però cal una 

bona homogeneïtzació de la mescla, ja que la solubilitat de l’ozó en l’aigua 

és baixa. 

 

 Ozonització amb peròxid d’hidrogen: transforma els contaminants en 

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

d’hidrogen s’aconsegueix una millora en el procés, perquè es un àcid feble 

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

màxima al pH del seu pKa. 
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L’ús de més d’un oxidant permet aprofitar els possibles efectes sinèrgics 

entre ells, produint una destrucció de la càrrega orgànica. 

                                    H2O2+ O3→·OH + O2+ HO2・                                   (5) 

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

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

formació de radicals hidroxils. 

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

                                          Fe2
++ ·OH → OH- + Fe3+                                   (7) 

                                         H2O2 + ·OH → H2O + HO2·                                  (8) 

                                           ·OH + HO2·  → O2 + H2O                                   (9) 

                                       Fe2+ + H2O2→ Fe3+ +HO-+·OH                             (10) 

 

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

elèctrodes adequats en aigua produeix reaccions químiques primàries, amb 

la generació de OH· que oxidarà la matèria orgànica. 

                                            H2O →·OH +H+ e-                                          (11) 

                                          O2+2H++2e-→ H2O2                                        (12) 

 

 Radiòlisi i processos amb feixos d’electrons: es basa en la generació 
d’electrons altament radioactius, ions radicals i radicals neutres per 
exposició de les aigües a tractar a feixos de partícules màssiques o bé, ones 

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

molècules d’aigua i es generen espècies reactives. 

 

                                     H2O→eaq+ H・+·OH +H2+H2O2+ H+                                      (13) 

 

 Plasma no tèrmic: el plasma conté ions i electrons lliures (gas elèctric). 
Aquest plasma és una font d’espècies reactives altament reductores i 

oxidants. 

 

 Descàrrega electrohidràulica-ultrasò: s’utilitza l’ultrasò d’alta potencia 
(15KHz a 1 Mhz) i aprofita la cavitació electrohidràulica. La mineralització 
de matèria orgànica es produeix per sonòlisi, que succeeix a través de 

reaccions d’aigua supercrítica, piròlisi directa i reaccions amb radicals 
generats per reacció tèrmica o per reaccions en presencia d’O2. 
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2. Processos fotoquímics 

 

 Fotòlisi de l’aigua en VUV: s’utilitza la llum ultraviolada al buit per produir 
radicals hidroxils i àtoms d’hidrogen. Aprofita radiacions inferiors a 190 nm. 

L’excitació a aquestes longituds d’ones produeix la ruptura homolítica de les 
unions químiques i pot produir la mineralització de matèria orgànica en fases 

condensades i gasoses.  

 

                                          H2O + h → ·H + ·OH                                      (14) 

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

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

i produint quantitativament dos ·OH per cada molècula de peròxid 
d’hidrogen. 

 

                                               H2O2+ h →·OH                                         (15) 

 

 UV/O3: la radiació d’ozó en aigua produeix peròxid d’hidrogen en forma 
quantitativa. El peròxid d’hidrogen generat fotolitza, generant radical ·OH 

que reacciona amb l’excés d’ozó generant també radicals. Aquest mètode 
es podria considerar una forma cara de generar peròxid d’hidrogen i després 
radicals hidroxils, però es tracta d’una combinació UV/H2O2 i UV/O3. 

 

                                             O3+ h → O + O2                                         (16) 

                                              O + H2O → H2O2                                         (17) 

                                            H2O2 + h → 2 ·OH                                       (18) 

 

 La fotocatàlisi heterogènia: és un procés que es basa en l’absorció 
directa o indirecta d’energia radiant (visible o UV) per un sòlid (el 

fotocatalitzador heterogeni que és un conductor de banda ample). Es pot 
fer servir la llum solar com a font de radiació. Les reaccions de destrucció 
tenen lloc entre el sòlid excitat i la solució, sense que el catalitzador pateixi 

cap canvi en la seva estructura. 

 

 Foto-Fenton: consisteix en la descomposició del peròxid d’hidrogen a partir 
d’un catalitzador com és el Fe2+, on a partir de la radiació lluminosa 
s’aconsegueix mineralitzar el contaminant (reacció 10). 
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1.5. Reaccions Fenton 

1.5.1. Reacció Fenton 

 

La reacció Fenton es tracta d’un sistema catalític homogeni en el qual el sulfat de 
ferro (FeSO4) genera radicals a partir de la interacció del H2O2 amb la forma 

reduïda Fe2+. El mecanisme comença quan els radicals ·OH i HO2· reaccionen de 
forma indiscriminada amb la matèria orgànica, però el HO2· és molt menys reactiu. 

 

La reacció Fenton és potencialment útil per degradar contaminants, donat que és 
molt efectiva en la generació de radicals hidroxils. Tot i així, un excés de ions Fe2+, 

o bé un excés de H2O2 és contraproduent ja que s’afavoreixen les reaccions (6, 7 
i 8). Reaccions competitives que consumeixen els radicals hidroxils evitant que 
aquests reaccionin amb ell contaminant a degradar. Aquesta reacció funciona 

millor a un pH menor de 3, ja que a aquest nivell el ferro funciona millor com a 
catalític i a nivells superior precipita. 

 

                                      Fe2+ + H2O2  Fe3+ + HO· + HO-                                         (18) 

                                      Fe3+ + H2O2  Fe2+ + HO2· + H+                          (19) 

                                              RH + HO·  R· + H2O                                 (20) 

                                              R· + Fe3+  R+ + Fe2+                                 (21) 

                                                  R + HO  R-OH                                     (22) 

 

1.5.2. Recció Fenton – Like 

 

A diferencia de les reaccions Fenton, aquestes s’inicien amb Fe3+, en comptes de 
Fe2+. Tot i així, totes dues espècies es troben presents indiferentment de amb 
quina de les dues s’hagi iniciat la reacció. 

 

El mecanisme de reacció és el següent:  

 

                                        Fe3+ + H2O2 → Fe-OOH2+ + H+                           (23) 

                                              Fe-OOH2+ → HO2·+ Fe2+                             (24) 

                                         Fe2+ + H2O2 →·OH + Fe2+ + HO-                        (25) 

                                              HO2· + Fe2+ → Fe3+ + H2O                           (26) 

                                            HO2· + Fe3+ → Fe2+ + H+ + O2                       (27) 
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En presencia de H2O2, la concentració de Fe2+ és més petita que la concentració 
de Fe3+. En la reacció de mineralització Fenton amb excés de H2O2 és bàsicament 

un procés de Fe3+/H2O2. 

 

Si aquestes reaccions tenen lloc amb ions metàl·lics de transició com el Fe3+ o el 
Cu2+, es coneix amb el nom de Fenton-Like. 

 

                                      Mn+ + H2O2  Mn(n+1)+ + ·OH + HO-                     (28) 

 

El grau i la velocitat total de mineralització són independents de l’estat inicial 
d’oxidació de Fe. Però l’eficiència i la velocitat inicial de mineralització són major 

quan es parteix de Fe2+. En canvi, les sals de Fe3+ produeixen una concentració 
estacionaria de Fe2+. 

 

1.5.3. Reacció Foto-Fenton 

 

El procés Fenton es basa en la combinació de peròxid d’hidrogen i Fe2+ que actua 

com a catalitzador per a la formació de radicals HO· que tenen alta reactivitat. 
Aquests són capaços de produir oxidacions potents de diferents compostos. 
Aquesta reacció es diferencia de la reacció Fenton en que s’utilitza la radiació UV 

per tenir major eficiència en la mineralització de contaminants orgànics. 

 

Els radicals hidroxils actuen de manera no selectiva sobre els compostos orgànics 
i poden fer-ho amb tres tipus d’atac inicial: 

 

 Abstracció d’un àtom d’hidrogen per part del radical hidroxil, formant aigua. 
 Adició electròfila del radical a un doble enllaç. 

 Transferència electròfila. 

 

Aquests radicals són els responsables de l’oxidació dels compostos orgànics (RH) 

per captura de l’hidrogen i formació d’una radical orgànic (reacció 29), que poden 
reaccionar amb l’oxigen atmosfèric formar per oxirradicals (reacció 30) que donen 

lloc a una sèrie de reaccions de mineralització oxidativa, arribant en alguns casos 
a la mineralització completa de la matèria orgànica. 

 

                                               ·OH + RH  R· H2O                                   (29) 

 

                                     R· + O2  RO2·  CO2 + productes                       (30) 

 

 

Els radicals hidroxils poden actuar front els compostos orgànics mitjançant altres 
mecanismes de reacció, com l’adició electrofílica (reacció 31) o la transferència 

d’electrons (reacció 32). 
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                                                     ·OH + R  HOR·                                  (31) 

 

                                                     ·OH 9 R  R·+ HO-                               (32) 

 

També es poden produir recombinacions entre radicals hidroxils per formar peròxid 

(reacció 33), o es poden formar radicals perhidroxils en presència d’excés en 
peròxid d’hidrogen (reacció 34). 

 

                                                 ·OH + ·OH  H2O2                                                       (33) 

 

                                              H2O2 + ·OH  H2O + HO2·                           (34) 

 

El procés és capaç d’oxidar fenols, formaldehids, pesticides i en general compostos 
orgànics refractaris a un altre tipus d’oxidacions. S’està aplicant aquesta tecnologia 

a la depuració d’efluents tèxtils, de cel·lulosa, i d’aquelles que generen compostos 
altament resistents a tecnologies oxidatives convencionals. També s’aconsegueix 
la destrucció del helmints i els seus ous. 

 

El procés via irradiació solar està sent desenvolupat actualment amb bones 

prestacions degut al seu caràcter ambiental net. 

 

La velocitat de mineralització de contaminants orgànics mitjançant reaccions 

Fenton resulta notablement accelerada per la radiació amb llum ultraviolada – 
visible, és a dir, longitud d’ona majors a 300 nm. En aquestes condicions, la fotòlisi 

de complexes de Fe3+ permet la regeneració de la forma reduïda del catalitzador 
afavorint el cicle catalític. 

 

Les següents reaccions descriuen els processos: 

 

                                         Fe2+ + H2O2  Fe3+ + ·OH + OH-                       (35) 

 

                                       Fe3+ + H2O + h  Fe2+ + ·OH + H+                    (36) 

 

Paral·lelament, l’acció de la llum involucra l’activitat de diferent complexes de ferro 

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

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

exhibeixen una àmplia absorció de radiació fins a 600 nm, això significa que una 
considerable fracció d’espectre solar es pot aprofitar. 

 

                                 Fe3+ + L + h  [Fe3+ - L]  Fe2+ - L·                       (37) 
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Les espècies fèrriques excitades exhibeixen transicions de transferència de càrrega 
lligand-metall, tal i com es descriu a la reacció (37), aconseguint la producció dels 

radicals desitjats. 

 

La reacció Foto-Fenton augmenta la seva eficiència degut a: 

 

 La fotòlisis de hidrocomplexes de Fe3+, és una font addicional de ·OH. 
 En el rang de pH (2,5 – 5) l’espècie foto-reactiva predominant es el 

Fe(OH)2+. 

 El Fe2+ fotoregenerat genera ·OH addicional i continua el cicle. 
 Permet l’ús de longituds d’ona des de 300 nm fins al visible. 

 Les concentracions de Fe2+ poden ser menors que les emprades en la reacció 
Fenton. 

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

·OH per fotòlisis del peròxid d’hidrogen. 

 

A la següent figura es mostra el mecanisme d’acció per sistema autocatalític del 
procés Foto-Fenton. 

 

 

Figura 2. Cicle del ferro com a catalitzador en la reacció Fenton. Font: [Amigó. J., 2008] 

 
 

Com podem veure, el ferro fa un cicle entre els seus dos estats, ferrós (Fe2+) i 
fèrric (Fe3+). La primera de les etapes genera els radicals hidroxils ·OH, que són 

els de major poder oxidant i els desitjats per la mineralització del contaminant; 
aquests radicals són atrapats en part per el Fe2+ i el H2O. 

 

 
 

1.6. Paràmetres que influeixen en el procés 

 

Les condicions d’operacions en les que es duen a terme el procés, així com la 
composició d’aigua a tractar afecten substancialment a la velocitat i eficàcia del 

procés d’oxidació. Els principals paràmetres que influeixen en el procés són: 

 

 pH: el sistema Fenton depèn del pH del medi de reacció. La velocitat de les 
reaccions tendeixen a ser màximes en un pH proper a 2,8. El valor òptim es 
troba entre 2,5 i 2,8, ja que és el rang de pH on el Fe3+ existeix en dissolució 
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majoritàriament com a Fe(OH)2 · 5(H2O). A pH alts, la velocitat disminueix 
degut a la precipitació del ferro en forma de Fe(OH)3. 

 
 Relació Fe2+/H2O2: les dosis de H2O2 influeix fonamentalment sobre 

l’eficàcia del procés. La concentració de ferro afecta a la cinètica. Tant 
l’eficàcia com la velocitat de la reacció tendeixen a augmentar amb la 

concentració dels reactius, però en un excés de ferro, dóna lloc a una 
disminució de l’eficàcia degut a l’activació de reaccions secundàries no 
desitjades, com és el cas de la formació de Fe(OH)3 que poden precipitar. 

Un excés de H2O2 donaria lloc a la mineralització del mateix per radicals 
hidroxils. 

 

L’estequiometria dels reactius depèn de la composició dels efluents a 
tractar. Dependrà del mateix per trobar la relació adequada entre el Fe2+ i 

l’agent oxidant per poder operar de forma favorable des del punt de vista 
tècnic, econòmic i mediambiental. 

 

 Temperatura: la reacció Fenton és endotèrmica. La velocitat de reacció 
incrementa amb l’augment de temperatura. A pressió atmosfèrica el rang 

recomanable d’operació és de 25 a 45ºC, ja que a temperatures superiors 
a 45ºC es produeix una descomposició del H2O2 i de l’aigua. El ferro precipita 
en forma d’hidròxid degut a que la seva solubilitat disminueix. Operant a 

pressions de fins a 3 atmosferes es poden arribar a temperatures de 100ºC 
sense risc de que el H2O2 es descompongui. 

 
 Concentracions d’anions inorgànics: alguns anions inorgànics actuen 

com inhibidors de l’acció dels radicals ·OH o formen espècies no reactives 

amb el ferro. Un exemple són els sulfats i el fluorurs que redueixen la 
reactivitat del Fe3+ mitjançant mecanismes de coordinació i unint-se a 

radicals hidroxils; els nitrats, perclorat i hidrogen fosfats formen complexes 
insolubles amb el Fe3+. 
 

 Llum: el tipus de llum utilitzada en els processos fotoquímics influeix en la 
velocitat de mineralització. En la taula 1 es mostren els diferents tipus de 

llum que es poden emprar en aquests processos. A major energia de 
radiació, millor afavoreix el procés d’oxidació. 
 

  

Taula 1. Tipus de radiacions 
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1.7. Contaminant 

1.7.1. Breu historia  

 

El nom de paracetamol o acetaminofen prové de la nomenclatura orgànica 
tradicional, N-acetil-para-aminofenol i para-acetil-aminofenol. A partir de l’any 

1993 la IUPAC anomena al paracetamol com N-(4-hidroxifenil) etamida. 

 

 

Figura 3. Fórmula del paracetamol. Font: https://es.wikipedia.org 

 

El paracetamol és un medicament que es troba en la classificació del analgèsics i 
antipirètics. Un medicament analgèsic ajuda a alleujar el dolor, i antipirètic es 

denomina al medicament que te l’acció de baixar la febre.   

 

Aquest analgèsic va ser descobert l’any 1873 per el científic Harmon Morse. 
Durant les primeres dues dècades, el paracetamol no es va utilitzar com a 
medicament. L’any 1955 el paracetamol es va posar en venda als Estats units amb 

la marca comercial Tylenol. Un any més tard es va comercialitzar també al Regne 
Unit amb el nom de Panadol. A partir de l’any 1963 s’afegeix el paracetamol en el 

vademècum britànic. 

 

A la síntesis del paracetamol es fa reaccionar el p-aminofenol amb anhídrid acètic. 

Aquesta reacció tindrà com a productes degut a la acetilació del p-aminofenol, al 
paracetamol com tal i l’àcid acètic. 

 

 

Figura 4. Síntesi del paracetamol. Font: https://es.wikipedia.org 
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1.7.2. Mecanisme d’acció 

 

El paracetamol és una analgèsic suau que s’utilitza per a l’alleugeriment de la 

febre, mals de cap i altres dolors menors. Aquest fàrmac actua inhibint la formació 
de prostaglandines, substàncies que deriven dels àcids grassos que funcionen com 

mediadors cel·lulars, provocant l’aparició de dolor. Es metabolitza en el fetge als 
conjugats de sulfat i glucurònid, i s’excreta en l’orina. Per tant, la font de 
contaminació del paracetamol en l’aigua és superficial, majorment en plantes de 

tractament d’efluents.  

 

1.7.3. Propietats fisicoquímiques del paracetamol 

 

 Nom: Paracetamol 

 Nom sistemàtic (IUPAC): N-(4-hidroxifenil) etamida 
 Numero CAS: 103-90-2 
 Fórmula molecular: C8H9NO2 

 Pes molecular: 151,17 g/mol 
 Estat físic: sòlid 

 Solubilitat en aigua: 1400 – 2400 mg/L 
 pKa (20º C): 2,3 
 Punt de fusió/punt congelació: 168 – 172 ºC 

 
 Conservació 

 

Emmagatzemar en lloc fresc. Conservar l’envàs hermèticament tancat en 
lloc sec i be ventilat. 
 

 Farmacocinètica 
 

Administració oral adults i nens: 1 comprimit cada 6-8 hores. No prendran 
més de 4 comprimits en 24 hores. 

 
 Informació toxicològica  

 

- Toxicitat aguda: DL50 Oral (rata): 1,944 mg/kg. 
- Corrosió o irritació cutànies: sense dades disponibles. 

- Lesions o irritació ocular greus: sense dades disponibles. 
- Sensibilització respiratòria o cutània: l’exposició prolongada o repetida 

pot provocar reaccions al·lèrgiques en alguns subjectes sensibles. 

- Mutagenicidat en cèl·lules germinals: sense dades disponibles. 
- Carcinogenicitat: aquest producte és o conté un component no 

classificable que fa al seu carcinògena en humans, basa en la seva 
classificació per IARC (International Agency for Reseach on Cancer), 
ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists), 

NTP (National Toxicology Program) dels Estats Units o EPA 
(Environmental Protection Agency) dels Estats Units. IARC: 3 – Grup 3: 

No classificable com carcinogen per als humans (Paracetamol). 
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1.8. Estat de l’art 

 

En els últims anys ha augmentat la preocupació per com afecta a la salut i al medi 

ambient els contaminants emergents, com en el nostre cas, el paracetamol. Això 

fa que els investigadors dediquin els seus estudis a la mineralització d’aquests 

compostos mitjançant processos d’oxidació avançada. 

A continuació es mostren unes publicacions actuals sobre la mineralització del 

paracetamol mitjançant foto-Fenton i altres estudis d’oxidació avançada. 

A. Cabrera Reina, L. Santos-Juanes, J.L. García Sánchez, J.L. Casas López, 
M.I. Maldonado Rubio, G. Li Puma, J.A. Sánchez Pérez (2015). Modelling 

the photo-Fenton oxidation of the pharmaceutical paracetamol in water 
including the effect of photon absortion (VRPA). Applied Catalysis B: 
Environmental, Volumes 166–167, May 2015, Pages 295-301. 

Estudi realitzat l’any 2015 on es proposa un nou model d’oxidació foto-Fenton per 

la oxidació de contaminants en l’aigua, que inclou l’absorció del fotó, la geometria 

del reactor i el volum d’aigua il·luminat sobre el volum total, arribant a un 

percentatge de degradació del contaminant del 80%. 

Mohamed Gar Alalm, Ahmed Tawfik, Shinichi Ookawara (2016). 
Degradation of four pharmaceuticals by solar photo-Fenton process: 

Kinetics and costs estimation. Journal of Environmental Chemical 
Engineering, Volume 3, Issue 1, March 2015,Pages 46-51. 

Estudi realitzat l’any 2016 en que s’estudia la mineralització de quatre 
medicaments farmacèutics, entre ells el paracetamol, mitjançant la llum solar per 

la reacció foto-Fenton i per diferents valors de pH. A pH inferior a 3 la degradació 
és completa, mentre que a un pH entre 3 i 10 la degradació es veu molt afectada. 

Alam G. Trovó, Raquel F. Pupo Nogueira, Ana Agüera, Amadeo R. 

Fernandez-Alba, Sixto Malato (2012). Paracetamol degradation 
intermediates and toxicity during photo-Fenton treatment using different 

iron species. Water Research, Volume 46, Issue 16, 15 October 
2012, Pages 5374-5380. 

Estudi realitzat l’any 2012 en que es va investigar els productes intermediaris de 
la mineralització del paracetamol durant el tractament foto-Fenton utilitzant 

diferències espècies de ferro. La toxicitat va baixar d’un 100% fins a menys d’un 
40% durant el tractament foto-Fenton. 
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L. Santos-Juanes Jordá, M.M. Ballesteros Martín, E. Ortega Gómez, A. 
Cabrera Reina, I.M. Román Sánchez, J.L. Casas López, J.A. Sánchez Pérez 

(2011). Economic evaluation of the photo-Fenton process. Mineralization 
level and reaction time: The keys for increasing plant efficiency. Journal 

of Hazardous Materials, Volume 186, Issues 2–3, 28 February 2011, Pages 
1924-1929. 

Estudi realitzat l’any 2011 en el que s’investiga sobre fer la reacció foto-Fenton de 

forma biodegradable utilitzant la llum solar, arribant a una degradació superior al 
40%. També es fa una avaluació econòmica en que el tractament proposat 
incrementa l’eficiència i el costos del procés, reduint un 83,33% el cost dels 

reactius i un 79,11% els costos associats al temps de reacció. 
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Capítol 2: 

MÈTODES ANALÍTICS 
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2.1. Introducció 

En aquest punt es farà una descripció dels mètodes analítics emprats per la 

determinació de diferents paràmetres: 

 

 TOC (Carboni Orgànic Total) 
 Espectrofotometria UV-Visible. 
 Determinació de pH mitjançant pH-metre. 

 Temperatura mitjançant sonda de temperatura. 

 

2.1.1. Determinació del Carboni Orgànic Total (TOC) 

 

A continuació s’explica el fonament teòric del TOC. També es troba un esquema 
representatiu de les parts internes i una breu descripció de l’aparell emprat en els 

experiments. 

 

Fonament  

 

El TOC (Carboni Orgànic Total) és la quantitat de carboni unit a un compost 
orgànic. S’utilitza freqüentment com a indicador no específic de la qualitat de 

l’aigua o el grau de neteja dels equips de fabricació de medicaments i es mesura 
per la quantitat de diòxid de carboni que es genera al oxidar la matèria orgànica 
en condicions especials.  

 

L’anàlisi típic del TOC mesura tant el carboni total (TC) present, com el carboni 

inorgànic total (TIC). Restant el carboni inorgànic al carboni total, obtenim el 
carboni total orgànic: 

 

TOC (Carboni Orgànic Total) = TC (Carboni Total) – TIC (Carboni Inorgànic Total) 
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Figura 5. Esquema dels diferents tipus de carboni. Font: 

https://es.wikipedia.org 

 

On: 

 
 Carboni Total (TC): tot el carboni contingut a la mostra. 

 Carboni Inorgànic Total (TIC): Carbonat, bicarbonat i diòxid de carboni 
dissolt. És el material derivat de fonts no lligades als éssers vius. 

 Carboni Orgànic Total: És el material derivat de la descomposició de plantes, 

el creixement bacterià i de les activitats metabòliques dels organismes vius, 
o de compostos químics. 

 Carboni Orgànic No Purgable (NPOC): és el carboni orgànic romanent en 
una mostra acidificada amb àcid fosfòric després de purgar la mostra amb 
gas. 

 Carboni Orgànic Purgable (POC): és el carboni orgànic que ha sigut eliminat 
d’una mostra neutra o acidificada, després del purgat amb un gas inert. 

Aquesta fracció conté els compostos anomenats Compostos Orgànics 
Volàtils. 

 Carboni Orgànic Dissolt (DOC): és el carboni orgànic romanent en una 

mostra després de filtrar-la, típicament usant un filtre de  micròmetres. 
 Carboni Orgànic Suspès (PtOC): és el carboni orgànic en forma de partícules 

suspeses massa grans per travessar el filtre. 

 

L’anàlisi del TOC es pot descompondre en tres fases: 

 
1. Acidificació 

 

 

 

L’eliminació i descàrrega dels gasos del TIC i del Carboni orgànic purgable a partir 
de la mostra líquida per acidificació i barboteig es duu a terme del següent mode 
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2. Oxidació 

La segona etapa és l’oxidació del carboni present a la mostra restant fins formar 

diòxid de carboni (CO2) i altres gasos. En el nostre analitzador de TOC es duu a 
terme l’oxidació a partir de combustió a alta temperatura.  

Les mostres pateixen una combustió a 1350o C en una atmosfera rica en oxigen. 
Tot el carboni present es converteix en diòxid de carboni i flueix a través d’uns 

tubs netejadors de gas per eliminar les interferències. La majoria dels analitzadors 
moderns usen l’infraroig no dispersiu per la detecció del diòxid de carboni. 

 

3. Detecció i quantificació 

La detecció i quantificació precises són els components més vitals dels processos 

de anàlisis del TOC. Els dos mètodes de detecció més comuns emprats són els 
detectors de infraroig no dispersiu i la mesura de conductivitat. En el nostra cas 
s’utilitza el mètode de l’infraroig. 

 

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

condensació, refredant el gas a 1,5o C. L’alta especificat de la tècnica de detecció 
es deu a que els espectres infraroig són característics de cada substància. 

 

A la següent figura (figura 6) trobem l’esquema de les diferents parts internes de 
l’aparell emprat en la determinació del TOC, on es pot observar l’inici al final del 

recorregut per el que passa la mostra. 

 

 

Figura 6. Parts internes i procés de l’analitzador de TOC. Font: Isabel 

Sánchez Núñez. 
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Característiques tècniques del TOC emprat durant el projecte: 

 

 Instrument: Analitzador TOC 
 Marca: Shimazdu 

 Model: VCSH/CSN 

 

 

 

Imatge 1. Analitzador TOC emprat. Font: Pròpia 

 

2.1.2. Determinació del peròxid d’hidrogen per espectrofotometria UV-
Visible. 

 

A continuació s’explica el fonament teòric d’aquesta tècnica, la determinació del 

peròxid d’hidrogen, la preparació del reactiu i el mètode experimental. També 
s’explicarà el funcionament de l’aparell amb un esquema de les parts internes i 
una breu descripció de l’aparell emprat en els experiments. 

 

Fonament de l’espectrofotòmetre  

 

La espectrofotometria UV-Visible s’utilitza habitualment en la determinació 
quantitativa de solucions d’ions metàl·lics de transició o compostos orgànics molt 

conjugats. Mesura la quantitat d’energia radiant que absorbeix o transmet un 
sistema químic en funció de la longitud d’ona; és el mètode d’anàlisi òptic més 
usat en les investigacions químiques o bioquímiques. Per fer aquestes mesures 

s’utilitza un espectrofotòmetre, en el que es pot seleccionar la longitud d’ona de la 
llum que passa per una solució i mesurar la quantitat de llum absorbida per la 

mateixa. 
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El fonament de l’espectroscòpia es deu a la capacitat de les molècules per absorbir 

radiacions, entre elles les radiacions dintre de l’espectre UV-Visible. Les longituds 
d’ona de les radiacions que una molècula por absorbir i la eficiència amb la que 

absorbeixen depenen de l’estructura atòmica i de les condicions del medi (pH, 
temperatura, força iònica, constant dielèctrica). 

 

Les molècules poden absorbir energia lluminosa i emmagatzemar-la en forma 
d’energia interna. Quan la llum és absorbida per la molècula s’origina un salt des 

d’un estadi energètic basal o fonamental E1, a un estadi de major energia, estadi 
excitat, E2. La molècula només absorbirà l’energia necessària per fer el salt a l’estat 

excitat. Cada molècula té una sèrie d’estats excitats que la distingeixen de la resta 
de molècules. Com a conseqüència, l’absorció que a diferents longituds d’ona 
presenta una molècula constitueix una senyal d’identitat de la mateixa. Per últim, 

la molècula en forma excitada allibera l’energia absorbida fins a l’estat energètic 
fonamental. 

 

 

Figura 7. Diagrama de nivell d’energia d’una molècula. Font: TFG Isabel 

Sánchez Núñez 

 

La llei de Beer-Lambert (equació 1) estableix que l’absorbància d’una solució és 
directament proporcional a la concentració de la solució.  

 

                                                 𝐴 = − log (
𝐼

𝐼0
) = ɛ · 𝑐 · 𝐿                                 [1] 

 

On A és l’absorbància mesurada, I0 és la intensitat de la llum incident a una 
determinada longitud d’ona, I es la intensitat de la transmissió, L la longitud de 

ruta a través de la mostra i c és la concentració de l’espècie absorbent. Per a cada 

espècie i longitud d’ona, ɛ és una constant coneguda com absortivitat molar o 

coeficient d’extinció. Aquesta constant és una propietat fonamental molecular en 
un solvent donat, a una temperatura i pressió particular, i té com unitats 1/M· cm. 

 

La llei de Beer-Lambert és útil per la caracterització de molt compostos, però no 
serveix com relació universal per la concentració i absorció de totes les 

substàncies. 
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Espectrofotòmetre bàsic 

 

Els elements que conformen un espectrofotòmetre es representen en la figura 8. 
Consta d’un font de llum, un selector de longitud d’ones o monocromador, un 

compartiment per col·locar la cubeta i un detector. 

 

 

Figura 8. Elements que formen un espectrofotòmetre. Font: 

adela9613.blogspot.com 

 

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

través de la mostra i la intensitat de llum disminueix a causa de l’absorció de 
l’espècie. Per tant, la llum que arriba al detector és menor que la que s’emet. El 

detector s’encarrega de convertir l’energia lluminosa en energia elèctrica. La 
diferència entre la intensitat de la llum emesa sobre la mostra i la que arriba al 

detector és el que mesura l’espectrofotòmetre. 

 

Sistema òptic 

 

El espectre emès per la làmpada és adreçat mitjançant el mirall de condensació a 

través de la reixeta d’entrada al monocromador. La xarxa de difracció toroïdal 
dispersa l’energia en feixos monocromàtics a través de la reixeta de sortida i el 
filtre fins el mirall toroïdal. El feix es reflexa en aquest últim i es divideix mitjançant 

el mirall semitransparent en els feixos de la mostra i de referència. Un cop 
aquestes són travessades, mitjançant les lents condensadores s’enfoca en els 

detectors de fotodis de silici i són convertits en senyals electròniques. A la següent 
figura (figura 9) es mostra un diagrama del funcionament del sistema òptic: 
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Figura 9. Sistema òptic del espectrofotòmetre. Font: elblogdeadepi.blogspot.com 

 

Característiques tècniques del espectrofotòmetre emprat durant el projecte: 

 
 Instrument: Espectrofotòmetre 

 Marca: Hitachi 
 Model: U-2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2. Espectrofotòmetre emprat. Font: pròpia 
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Fonament de la determinació de peròxid d’hidrogen (H2O2) 

 

Un dels mètodes per determinar el peròxid d’hidrogen consisteix en una tècnica 
espectrofotomètrica basada en l’absorbància a 450 nm del catió peroxovanadi 

(VO2
3+), de color vermell-taronja. Format per la reacció del peròxid d’hidrogen amb 

metavanadat d’amoni en medi àcid. La reacció és: 

 

(38)  

 

En aquesta reacció es redueix el vanadat a peroxovanadi i el H2O2 a aigua. 
S’afegeix un excés de vanadat amònic per que reacciona tot el H2O2; com a 
resultat, la concentració final de peroxovanadi és igual a la concentració inicial de 

H2O2. Convencionalment, es fa servir la valoració del H2O2 amb perganmenat 
potàssic; però, aquest mètode no és recomanable per al seguiment de reaccions 

foto-Fenton, ja qu el Fe2+ també reacciona amb el perganmentat, interferint. 

Per a la mesura de les absorbàncies a 450 nm per la determinació del percentatge 
de H2O2 residual, es fa servir l’espectrofotòmetre que s’ha mencionat anteriorment. 

 

Procediment 

 
a) Preparació dels reactius: 

 

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

Preparar 100 mL d’una dissolució 1 mL de H2O2 al 30% amb aigua. Aquesta 
dissolució l’anomenarem A. 

 

b) Procediment: 

 

 Pesar 7,3632 g de metavanadat amònic (98,5% puresa) en un vas de 

precipitats. 

 Pipetejar 64,4 mL d’àcid sulfúric 9M sobre el metavanadat amònic. 

 Escalfar la mescla a 50 ºC amb agitació constant. 

 Enrasar a 1L quan s’hagi refredat. 
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c) Preparació dels patrons seguint la següent taula: 

 

Taula 2. Concentració de patrons per fer la recta de calibratge. Font: PNT Determinació 

del Peròxid d’Hidrogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 3. Patrons de la recta de calibratge. Font: TFG Noemí Fradejas. 

 

d) Llegir les absorbàncies dels patrons a 450 nm. 

Taula 3. Concentracions i absorbàncies de la recta de calibratge. Font: TFG Noemí 

Fradejas. 
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e) Fer la recta de calibratge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Recta de calibratge del peròxid d’hidrogen. Font: TFG Noemí Fradejas. 

 

2.1.3. Determinació del pH 

 

En aquest apartat es detalla el fonament teòric del pH, on trobarem un esquema 
representatiu de les parts internes del elèctrode amb una breu descripció de 
l’aparell emprat en els experiments. 

 

Fonament 

 

El pH-metre mesura el potencial que es desenvolupa a través de la membrana de 
vidre que separa dues solucions amb concentracions de diferents protons. 

L’elèctrode de referencia (Ag(AgCl) està submergit en una dissolució de clorurs a 
pH = 7 amb una membrana de vidre. Al introduir l’elèctrode en una dissolució es 

dóna un intercanvi de ions H+ i Na+. Les diferents concentracions de H+ dintre i 
fora de la membrana provoquen diferents intercanvis, cosa que origina la 

diferencia de potencial respecte l’elèctrode de referència intern. Tal i com es 
mostra en l’esquema de la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Esquema d’un elèctrode de referència. Font: 

sensorpotenciometrico.blogspot.com 
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Com els elèctrodes de vidre de pH mesuren la concentració de H+ relativa a les 
seves referències, han de ser calibrats periòdicament per assegurar la seva 

precisió. Per calibrar s’utilitzen dissolucions reguladores de pH conegut. 

A continuació trobem les característiques tècniques del pH-metre emprat durant 

els experiments: 

 

 Instrument: pH-metre 
 Marca: Crison 
 Model: GLP22 (pH), micro pH 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 4. pH-metre i sonda de temperatura emprats. Font: pròpia. 

 

A la imatge 4 es mostra el ph-metre emprat durant els experiments. Aquest 
instrument té dos mesuradors, un per mesurar el pH i l’altre mesura la 

temperatura. 

 

2.1.4. Determinació de la temperatura 

 

En aquest apartat es detalla el fonament teòric del termòmetre digital i de la sonda 
de temperatura. 

 

Fonament 

Els termòmetres digitals són aquells que es valen de dispositius transductors que 

després, mitjançant circuits electrònics converteixen en números les petites 
variacions de tensió obtingudes mostrant finalment la temperatura en un 

visualitzador. 

La sonda de temperatura és un dispositiu que mesura la temperatura i transmet 
d’un lloc (emissor) a un altre (receptor) la temperatura del emissor.  

A la figura 4 es mostra la sonda de temperatura que s’ha utilitzat durant els 

experiments. 
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Capítol 3:MÈTODE 

EXPERIMENTAL 
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Aquest capítol tracta sobre el muntatge del reactor, la metodologia emprada 
durant els experiments i la posada en marxa dels mètodes analítics explicats 

anteriorment, el calibratge dels diferents aparells que s’han utilitzat i les tècniques 
per a la pressa de mostres.  

El sistema experimental emprat per dur a terme els experiments en el laboratori 

consta d’un reactor amb un volum d’ 1,5 L.  

 

3.1. Muntatge i metodologia experimental del 
sistema 

 

A la imatge 1 es mostra el muntatge experimental per tractar 1,5 L de dissolució 
problema. 

 

 

 

Imatge 5. Muntatge experimental del reactor d’ 1,5 L. Font: pròpia. 

 

A la imatge 5 podem observar el muntatge experimental. Consta d’un tanc pulmó 

d’un volum d’1,5 L, on posem l’aigua contaminada que volem tractar. Consta d’un 

encamisat pel qual recircula l’aigua del bany tèrmic, des del qual controlem la 
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temperatura a la que es dóna el procés. Amb el pH-metre es mesura la 

temperatura i el pH, per poder mantenir els rang als que es vol que es mantingui 

el procés. L’agitador magnètic ens proporciona homogeneïtat a l’aigua tractada 

com a l’hora d’agafar les mostres. 

La bomba està connectada als dos foto-reactors de diferents potències (5W i 9W), 

la qual fa recircular l’aigua a tractar. Els dos foto-reactors tenen un encamisat de 

quars, cosa que permet que la radiació a 254 nm passi i es pugui tenir lloc la 

fotòlisi i la reacció H2O2/UV.  

En el tanc pulmó es dóna la reacció Fenton mentre que la reacció Foto-Fenton es 

dóna als foto-reactors. Si la llum dels foto-reactors està apagada, deixen de ser-

ho, per tant l’aigua passa a través seu sense que hi hagi reacció a causa de la 

llum. 

 

 

3.1.1. Material, reactius i productes 

Per a dur a terme l’experiment s’ha necessitat el següent material i reactius 

Material 

 13 matrassos aforats de 10 mL 

 5 matrassos aforats de 100 mL 

 1 matràs aforat de 1L 

 1 matràs aforat de 500 mL 

 3 vasos de precipitats de 250 mL 

 2 vasos de precipitats de 150 mL 

 1 proveta de 10 mL 

 1 vidre de rellotge 

 1 espàtula 

 1 micropipeta de 1000 µL 

 2 pipetes Pasteur 

 1 pera 

 1 balança digital 

 1 mosca 

 1 agitador magnètic 

 1 cronòmetre 

 Parafilm 

 1 banys calefactor 

 1 pH-metre 

 1 bomba peristàltica 

 1 reactor encamisat de vidre de 1,5 L 
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 1 làmpada UV-V 5W 

 1 làmpada UV-V 9W 

 2 cubetes de vidre pel espectrofotòmetre 

 9 tubs d’assaig 

 

Reactius i productes 

 

 4 L d’aigua desionitzada  

 1 L d’aigua miliQ pel TOC 

 Paracetamol 

 Peròxid d’hidrogen (H2O2) 

 Sulfat de ferro  (II) heptahidratat 

 Metavanadat amònic 

 Vanadat 

 Àcid sulfúric 

 Àcid clorhídric  

 Solucions tampó pel calibratge del pH-metre 

 

3.1.2. Procediment 

 

Paràmetres 

 

CONTAMINANT 

Concentració (mg/L) 

TOC 

Volum del Reactor (L) 

REACTIUS 

Càrrega de H2O2 (mg/L) 

Càrrega de Fe2+ (mg/L) 

Potència de radiació (W) 

PROCÉS 

Cabal de recirculació (mL/min) 

pH 

Temps (min) 

 

Taula 4. Variables del sistema. Font: pròpia. 
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Com es pot observar a la taula, hi ha moltes variables que afecten al sistema. A 
continuació s’expliquen quines variables són fixes en el nostre projecte i  en quines 

estudiem com afecta la seva variació. 

 

 Concentració de Fe(II): en el nostres experiments la concentració és 
constant, ja que no s’estudia com afecta la variació en la mineralització del 

contaminant. Sempre serà 7,5 mg/L, degut a que està dins del límit 
d’abocament (10 mg/L) segons el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
 pH: el pH és contant a 2,8. Segons les fonts consultades a aquest valor el 

pH és òptim per a la mineralització del contaminant. 
 

 Temperatura: al igual que el pH, s’intenta mantenir una temperatura al 
voltant de 25ºC, ja que és la temperatura ambient. S’han fets una assajos 

variant la temperatura per veure com afecta aquesta a la mineralització final 
del contaminant. 

 

 Concentració de H2O2: la concentració de peròxid d’hidrogen és una 
variable d’estudi que anirà prenent diferents valors depenent dels 

experiments. Els valors que s’han escollit com a màxim, mínim i centre del 
model són els següents: 
 

Taula 5. Concentració màxim, mínim i centre del H2O2 del disseny. Font: pròpia. 

 Concentració H2O2 (mg/L) 

Estequiomètrica (mínim) 189 

5/2 · Estequiomètrica (centre) 472,5 

4 · Estequiomètrica (màxim) 756 

 

 La concentració de paracetamol: és una constant del procés. Es manté 

constant a 40 mg/L, així que es pot garantir la fiabilitat dels resultats i 

podem comparar com afecten les variables a seva mineralització. 

 

 Potència de la llum: és una variable del procés d’estudi en el projecte, 

s’utilitzen dues llums amb una potència de 5W i 9W. 

 

 Agitació: s’ha mantingut constant durant tots el assajos una velocitat 

d’agitació de 300 rpm per garantir l’homogeneïtat de la solució a estudiar. 

 

 Recirculació: la recirculació del reactor ha estat fixada a 500 mL/min. 
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Taula 6. Paràmetres del sistema. Font: pròpia. 

PARÀMETRES 

Concentració paracetamol (mg/L) 40 

Concentració Fe2+ (mg/L) 7,5 

Temperatura (ºC) 25 

pH  2,5 

Recirculació (mL/min) 500 

Temps (min) 120 

Volum del rector (L) 1,5 

 

 

Resumint, durant els assajos el valor de pH, concentració de paracetamol, 

concentració de Fe(II), agitació, temperatura i recirculació són valor fixes. Només 

varia la concentració de peròxid d’hidrogen i la potència de la llum. 

 

Presa de mostra 

 

Al agafar les mostres del reactor cal conservar-les en gel o al congelador per parar 
la reacció de mineralització. 

 

 Determinació del TOC: S’agafen tubs de plàstic i es retolen pels següents 
temps: 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120. També es mesura el TOC per les 

comprovacions prèvies a l’experiment: aigua destil·lada, aigua amb 
paracetamol i aigua amb contaminant i ferro. 

 

 Determinació del peròxid d’hidrogen: agafar matrassos de 10 mL i introduir 
1.1 mL de metavanadat amònic. Retolar els matrassos pel blanc, les mostres 

al temps 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 75, 90, 120 minuts. Introduir amb 
una micropipeta els mL de mostra necessaris (depenent de la concentració) 
en el matràs corresponent. 

 

Aquest protocol es troba recollit en una plantilla que ens permet treballar de forma 

repetitiva i sistemàtica. Disposa d’un apartat amb un check-list per tal de fer les 
comprovacions inicials abans de començar l’experiment. Tots els experiments són 

codificats a la plantilla per després poder tractar les dades i tenir controlar els 
experiments realitzats i en quines condicions. Aquesta plantilla es troba a l’Annex. 

 

 

3.2. Seguretat 

Abans d’entrar al laboratori cal tenir en compte les següents prevencions i 
recomanacions a l’hora de treballar, així com a l’hora de manipular productes. En 

ambdós casos cal aplicar sempre el sentit comú, sent necessari tenir en compte 
els següents punts: 
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Al laboratori 

 

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

 

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

 

 És important saber on estan situats els extintors, dutxes, renta-ulls i 
sortides d’emergència. 

 

 Cal ser ordenat i tenir el lloc de treball net, per tal de reduir riscos de 
vessaments i trencament de material del laboratori. 

 

Seguretat en la manipulació de productes químics 

 

 Abans d’emprar un producte químic s’ha de llegir l’etiqueta i tenir present 
les fitxes de seguretat (Veure Annex: Fitxes de seguretat). 

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

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

l’exposició dels reactius a flames, espurnes i a temperatures molt elevades. 

 

 Els residus s’han d’emmagatzemar en recipients especials. No s’ha de 
retornar cap reactiu a l’envàs original. 

 

Medi ambient i sostenibilitat 

 

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

 

 No es pot llençar cap producte químic per la pica. 

 

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

 Els reactius sobrants es dipositen en els bidons habilitats per cada tipus de 

reactius perquè després puguin ser tractats. 
 

3.3. Medi ambient i sostenibilitat 

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

Fitxes de seguretat) 

 

 No es pot llençar cap producte químic per la pica. 
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 Cada residu es llença en el recipient adequat facilitant el reciclatge. 
 

 Els reactius sobrants es dipositen en els bidons habilitats per cada tipus de 
reactius, per tal de que després puguin ser tractats. 

 

Etiquetatge de residus químics 

 

Les etiquetes d’identificació dels residus químics generats a la UPC reuneixen el 
requisits establerts per la legislació de residus a nivell d’etiquetatge de producte i 

a nivell de transport de mercaderies perilloses per carretera. La informació que 
han de portar les etiquetes ha de ser suficient i necessària per  informar del risc 

associat al mateix, tant al productor, transportista com el gestor final del mateix. 
Les etiquetes han estat personalitzades per la UPC. Existeix un model d’etiqueta 
genèrica per a cada grup de residus, incloent els pictogrames i frases de risc i 

seguretat associades. 

És obligatori completar tots els camps referits a la identificació del producte del 

residu (laboratori, departament, escola i campus, telèfon i la data d’inici 
d’envasat). Aquells residus que no estiguin correctament etiquetats no seran 
acceptats per part de l’empresa gestora. 

Es recomana completar sempre que sigui possible l’apartat “Informació addicional” 
que conté cada etiqueta per detallar la informació de la composició del residu. Per 

a millor distinció de les etiquetes cada grup de classificació disposa d’un color 
distintiu.  
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Capítol 4:     

RESULTATS I 

DISCUSSIÓ  
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4.1. Anàlisi previ: Assajos blancs i preliminars 

En aquest apartat s’han realitzat experiments previs per veure com afecten les 

diferents variables del sistema que volem estudiar i les diferents reaccions que 

intervenen (fotòlisis, H2O2/UV, Fenton, foto-Fenton). 

4.1.1. Blancs 

 

Es van realitzar diferents blancs analitzant el TOC i l’evolució de la concentració de 

H2O2, per veure com afecten les diferents variables per separat en la mineralització 

del paracetamol. Per tant, en aquests experiments falta algun dels reactius de 

Fenton o foto-Fenton per poder comparar. 

A la següent taula es mostren les condicions de cada blanc i la seva codificació. 

 

Taula 7. Codificació dels blancs. Font: pròpia. 

Experiments Fe H2O2 Llum 

40_0_0_ON14 0 0 14 

40_0_0_OFF 0 0 0 

40_7,5_0_ON14 7,5 0 14 

40_7,5_0_OFF 7,5 0 0 

40_0_756_ON14 0 756 14 

40_0_756_OFF 0 756 0 

 

Una vegada es realitzen els experiments i obtenim els valors del TOC i de la 

concentració del peròxid d’hidrogen es representen conjuntament per veure la 

seva evolució en el temps i com estàn relacionats. 
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Figura 12. Gràfica on es representen els resultats obtinguts en el blancs. Font: pròpia. 

 

A la gràfica s’observa dos comportaments diferents. Tots els blancs, exceptuant 
l’experiment 40_0_756_ON14. el valor del TOC és constant, per tant no és 
mineralitza paracetamol. Aquests experiments són els que no porten peròxid 

d’hidrogen, realitzats amb llum i sense, i també l’experiment que no porta ferro i 
amb la llum apagada. En el cas d’absència de peròxid d’hidrogen, que la llum 

estigui encesa o apagada no produeix cap variació, en cap dels dos casos es 
mineralitza el contaminant, per tant es descarta que hi hagi reacció de fotòlisi, 
reacció amb el ferro amb i sense llum i reacció amb el peròxid d’hidrogen amb 

absència de llum 

 

En canvi, al gràfic es pot observar un comportament molt diferent per l’experiment 
on no hi ha ferro però sí peròxid d’hidrogen en presència de radiació de llum . En 

aquest cas es produeix una mineralització del paracetamol d’un 45%, cosa que 
ens indica que és produeix una reacció del peròxid d’hidrogen amb la llum que 
degrada el contaminant. Aquesta mineralització es deguda a la reacció H2O2/UV, 

formant de radicals hidroxils que ataquen la matèria orgànica per degradar-la. Per 
tant, hi ha una reacció paral·lela al foto-Fenton en els experiments, arribant a 

mineralitzacions del 45% del TOC per a quantitats de peròxid d’hidrogen de 756 
mg/L.  

 

Aquesta reacció es dona a causa de que les làmpades tenen una longitud d’ona de 
254 nm i les camises que les protegeixen són de quars i permeten que la radiació 

de 254 nm pugui travessar el material. Si les camises protectores de làmpades 
fossin de vidre no es donaria aquesta reacció malgrat que la làmpada la emetés. 

 

 

 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

C
/C

o

t(min)

40_0_0_ON14

40_0_0_OFF

40_7,5_0_ON14

40_7,5_0_OFF

40_0_756_ON14

40_0_756_OFF



 Aplicació del procés foto-Fenton a escala laboratori a aigües contaminades 

 - 59 - 

 

4.2. POAs del sistema a estudiar 

 

En aquest apartat s’expliquen en brevetat les diferents reaccions d’oxidació 

avançada que podrem trobar en els experiments del disseny experimental: 

 

 Fotòlisi 

Com s’observa a la figura 12, la fotòlisi, que és la descomposició del contaminant 

a causa de la llum, no produeix la mineralització del paracetamol, ja que el valor 

del TOC roman constant. Si es fes un anàlisi d’HPLC i toxicitat es podria observar 

que el paracetamol es degrada i es converteix en altres substàncies. Per tant la 

fotòlisis podria estar degradant el paracetamol però en cap cas, per les llum 

estudiades, l’està mineralitzant. 

 

 H2O2/UV 

En aquest cas, observant la figura 12 podem veure que es produeix una reacció 

en absència de ferro (II) quan la llum està encesa i tenim peròxid d’hidrogen, cosa 

que ens indica que aquesta reacció es dona paral·lelament a la reacció foto-Fenton. 

 

Figura 13. Gràfica comparativa a 756 mg/L de H2O2 per diferents processos d’oxidació 

avançada. Font: pròpia. 
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paracetamol. En el segon cas, quan la llum de 5W està encesa però sense ferro 

(II) es degrada un 25% degut a la reacció H2O2/UV. El tercer experiment, sense 

ferro (II) on la llum arriba fins a una mineralització voltant al 45%, en la qual es 

dona la mateixa reacció que en el segon cas. En l’últim experiment amb ferro i 

llum de 14 W es dona la reacció foto-Fenton i la reacció H2O2/UV, arribant a una 

mineralització del 88%, però no sabem quin percentatge s’ha degradat a causa de 

la reacció Fenton. 

Com es pot observar, en el cas de la reacció H2O2/UV, la llum és un factor molt 

important per dur a terme la mineralització, ja que afecta tant en el percentatge 

de mineralització de la mostra i en la velocitat de reacció  

 

 Fenton i foto-Fenton 

També és interessant comparar les reaccions Fenton i foto-Fenton per veure quin 

percentatge de mineralització té cadascuna en les mateixes condicions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Gràfica comparativa entre Fenton i foto-Fenton per 378 mg/L de H2O2. Font: 

TFG Noemí Fradejas. 

 

A la figura 14 podem observar la comparativa de la mineralització del contaminant 
depenen de la llum. En absència de llum, la reacció Fenton degrada 

aproximadament un 17%, mentre que amb llum es degrada un 85% per la llum 
de 5W i un 89% per la llum de 14W.  

 

Les figures 13 i 14 deixen clar que la llum fa que es doni una mineralització més 

elevada, per tant els següents assajos seran sempre en presència de llum i de 
reactius Fenton per tal de tenir totes les reaccions: H2O2/UV, Fenton i Foto-Fenton 
alhora. 
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4.3. Disseny d’experiments 

A continuació es mostren els diferents experiments que s’han realitzat i la seva 

codificació. D’aquests experiments es fan rèpliques però només es veuran les 

mitjanes. 

Taula 8. Codificació dels experiments previs. 

Experiments PCT Fe H2O2 Llum 

40_7,5_189_ON5 40 7,5 189 5 

40_7,5_756_ON5 40 7,5 756 5 

40_7,5_189_ON14 40 7,5 189 14 

40_7,5_756_ON14 40 7,5 756 14 

40_7,5_472,5_ON9 40 7,5 472,5 9 

40_7,5_71,6_ON9 40 7,5 71,6 9 

40_7,5_873,4_ON9 40 7,5 873,4 9 

 

4.3.1. Rèpliques i mitjanes 

 

En aquest apartat es mostra un exemple de com s’han fet les rèpliques i com es 

calcula la mitjana. La resta d’experiments es troben a l’annex.  

Aquest exemple és de l’experiment central, el qual s’han fet quatre rèpliques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 15. Gràfica de les rèpliques i mitjana del TOC a l’experiment central del disseny. 

Font: pròpia. 
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Figura 16. Gràfica de les rèpliques i mitjanes de la concentració del peròxid d’hidrogen a 

l’experiment central del disseny. Font: pròpia. 

 

Tots els demés experiments amb les seves rèpliques corresponents es troben 

representat de forma gràfica a l’annex. 

Les figures 15 i 16 mostren com els assajos presenten una bona repitivitat i per 

tant, és pot afirmar que la metodologia emprada per la presa i conservació de 

mostres ha sigut l’adequada. 

 

4.4. Discussió del resultats experimentals 

En aquest apartat s’han realitzat els experiments a escala laboratori. A la taula 1 

es mostren els diferents paràmetres del sistema sobre els quals es realitzen 

modificacions per tal de que actuïn com a variables del sistema. 

 

Taula 9. Condicions de treball. Font: pròpia. 

CONTAMINANT 
Concentració (mg/L) 40 

TOC (mg/L) 25,92 

REACTIUS 

Volum del Reactor (L) 1,5 

Càrrega de H2O2 (mg/L) (71,6 – 873,4) 

Càrrega de Fe2+ (mg/L) 7,5 

pH 2,8 ± 0,5 

PROCÉS 
Temps (min) 120 

Potència de llum (5W/9W/14W) 
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Figura 17. Gràfica del resultats obtinguts del TOC en els experiments realitzats. Font: 

pròpia. 

 

A la gràfica podem observar com el paracetamol es degrada molt ràpidament  

durant els primers 60 minuts i com després aquesta mineralització és més lenta. 

Els experiments en que s’ha emprat la llum de potència de 14 W la mineralització 

és molt més ràpida. 

En tots els experiments la mineralització final ha sigut superior al 70 % i en la 

majoria ha sigut superior 85%. La diferència significativa que podem trobar entre 

els experiments és la mineralització en els primers 30 minuts, en la que per 

exemple per l’experiment 40_7,5_756_ON5 és del 35% i en l’experiment 

40_7,5_189_ON14 és de 75%. 
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A la següent figura es representa el comportament del H2O2 durant els 

experiments: 

 

Figura 18. Gràfic de la concentració del H2O2 dels diferents assajos experimentals. Font: 

pròpia. 

 

En aquest gràfic sobre l’evolució de la concentració del peròxid d’hidrogen podem 

observar que per una mateixa concentració de peròxid d’hidrogen, aquest 

s’exhaureix més ràpidament quan la potència de la llum és major. 

L’assaig en que el peròxid d’hidrogen s’exhaureix més ràpidament és el 

40_7,5_71,6_ON9 ja que és l’experiment que menys concentració de peròxid 

d’hidrogen tenia inicialment. En cas contrari, l’assaig en que s’exhaureix més 

lentament és el 40_7,5_756_ON5. 

 

Tenint en compte les figures 17 i 18 podem concloure que l’assaig més rentable 

tenint en compte la proporció de reactius com la potència de llum emprada és 

l’experiment 40_7,5_189_ON5, arribant a una mineralització a t=120 del 87,48%, 

sense tenir en compte la velocitat de reacció. 
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4.4.1. Efecte del peròxid d’hidrogen 

 

Seguint el disseny experimental, els experiments es divideixen en dues parts, una 

en que es varia la concentració de peròxid d’hidrogen i l’altre en la que es varia la 

potencia de la llum. En aquest apartat es discuteix l’efecte de la concentració de 

peròxid d’hidrogen com variable del sistema, fixant la potència de la llum. 

 

 

Figura 19. Comparació entre assajos amb 40_7,5_756_ON5 i 40_7,5_189_ON5. Font: 

pròpia. 

 

Es pot observar que la mineralització és major a 189 mg/L que a 756 mg/L. En 

principi, la mineralització hauria de ser major a major concentració de peròxid 

d’hidrogen, però no és així. Això és a causa de que la concentració és tan gran que 

les reaccions competeixen entre elles i la mineralització final és menor. Les 

reaccions són les citades a la introducció: 

 

                                                 ·OH + ·OH  H2O2                                                       (33) 

 

                                              H2O2 + ·OH  H2O + HO2·                           (34) 
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Figura 20. Comparació entre assajos amb 40_7,5_756_ON14 i 40_7,5_189_ON14. Font: 

pròpia. 

 

A la figura 19 s’observa que la mineralització es gairebé la mateixa a 756 mg/L 

que amb 189 mg/L, encara que una concentració de peròxid d’hidrogen sigui 

quatre vegades major que l’altre. Com es comenta a la gràfica anterior, la 

concentració de peròxid d’hidrogen és tan gran que les reaccions competeixen 

entre elles.  
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Figura 21. Comparació entre assajos amb 40_7,5_71,6_ON9 i 40_7,5_472,5_ON9. 

Font: pròpia. 

 

A la figura 21 s’observa que és dona més mineralització amb 472,5 mg/L que amb 

71,6 mg/L. Per tant, en aquest cas a més concentració, més mineralització. Per 

aquest motiu és molt important estudiar la quantitat a afegir de reactius Fenton. 

La següent .figura ens mostra una relació entre les variables estudiades i la 

mineralització assolida després de 120 minuts de reacció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Gràfica del percentatge de mineralització final a diferents concentracions de 

peròxid d’hidrogen i potència de llum. Font: pròpia. 
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Com es pot veure a la figura amb una quantitat de 189 mg/L és suficient per 

arribar a valors elevats de mineralització. Per sota d’aquest valor caldria estudiar 

quines quantitats de radiació caldrien. Per tant ampliaríem el rang del nostre 

estudi. 

 

4.4.2. Efecte de la llum 

En aquest apartat es comparen els experiments per estudiar l’efecte de la llum. Es 

comparen experiments amb la mateixa concentració de peròxid d’hidrogen però 

diferent potència de llum. 

 

 

 

 

Figura 23. Comparació entre assajos amb 40_7,5_189_ON5 i 40_7,5_189_ON14. Font: 

pròpia. 

 

A la gràfica s’observa que la mineralització final a la concentració de 189 mg/L a 

diferent potència de llum és la mateixa (87%). La diferència és que la 

mineralització és molt més ràpida al principi, per exemple al minut 30 la 

mineralització amb 14W és de 75%,mentre que amb llum de 5W és de 55%. 
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Figura 24. Comparació entre assajos amb 40_7,5_756_ON14 i 40_7,5_756_ON5. Font: 

pròpia. 

 

En aquesta gràfica, en canvi  es pot observar que a major potència de llum major 

mineralització del contaminant per 120 minuts de reacció. A temps infinits potser 

assoliríem el mateix valor de mineralització. Tal com succeïa en la figura anterior. 

Durant el primers 30 minuts és molt més ràpida que amb la llum de 5W. La 

diferència de mineralització final és del 10%. 

 

Aleshores podem dir que la mineralització amb més potencia de llum és molt més 

ràpida durant la primera part de l’experiment (t=30), però que la mineralització 

final no té gaire diferencia. En cas que no importi la velocitat de reacció, és millor 

utilitzar la llum de menor potència ja que consumeix menys energia. 
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4.4.3. Efecte de la temperatura 

 

A més de les dues variables d’estudi com la potència de la llum i la concentració 

del peròxid d’hidrogen, s’ha estudiat l’efecte de la temperatura en l’experiment 

40_7,5_189_ON5. Durant tots els experiments la temperatura ha estat fixada al 

voltant de 25ºC. En aquest cas s’han fet dos assajos per comparar el resultat de 

l’experiment a temperatures de 18ºC, 25ºC i de 35ºC. 

 

Figura 25. Comparació de l’assaig 40_7,5_189_ON5 a diferents temperatures. Font: 

pròpia. 

 

A la gràfica podem observar la mineralització del contaminant depenent de la 

temperatura. S’observa la diferència entre les temperatures més altes i la de 18ºC. 

A una temperatura inferior a 25ºC la mineralització és més lenta i la mineralització 

final és un 5% menor.  

Entre la temperatura de 25ºC i 35ºC no s’observa una gran diferència. La velocitat 

de reacció i la mineralització final és pràcticament la mateixa. Per tant, un augment 

de 10ºC en la temperatura no afecta de gran manera a l’efecte de la reacció. Així 

podem demostrar que la temperatura òptima del procés és al voltant de 25ºC. 
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ECONÓMICA 
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5.1. Introducció 

En aquest apartat es troben detallades totes les despeses realitzades durant el 

transcurs del projecte. S’han tingut en compte tan les despeses materials, material 

de laboratori, els costos de seguretat i les amortitzacions dels diferents aparells 

emprats. Els reactius de cada experiment, el consum d’energia i els costos de 

personal en funció de les hores dedicades. 

Per dur a terme l’avaluació s’ha dividit aquestes despeses segons els seu origen 

amb l’objectiu de sintetitzar finalment el cost del projecte. 

 

5.2. Costos de material, reactiu i gestió dels 
residus 

En aquest apartat, exceptuant els equips i aparells s’identifiquen les despeses 

provinents del material emprat durant els assajos al laboratori, de l’aigua 

utilitzada, de les substàncies emprades als assajos,  i per últim, de la gestió dels 

residus que no poder ser desaiguats per les canonades.  

 

 

Taula 10. Cost del material necessari per els assajos. Font: pròpia. 

Material Unitats Preu/Unitat Cost (€) 

Matràs aforat 10 mL 13 2,07 26,91 

Matràs aforat 100 mL 5 2,66 13,3 

Matràs aforat 500 mL 1 5,19 5,19 

Matràs aforat 1 L 1 7,67 7,67 

Vasos de precipitats 

de 150 mL 
2 0,7 1,4 

Vasos de precipitats 

de 250 mL 
3 0,74 2,22 

Proveta de 10 mL 1 3,19 3,19 

Vidre de rellotge 1 0,59 0,59 

Espàtula 1 1,73 1,73 
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Micropipeta de 

1000µL 
1 92 92 

Puntes de micropipeta 

de 1000 µL 
1 (caixa) 6,5 6,5 

Pipetes Pasteur 2 0,06 0,12 

Pera 1 4,06 4,06 

Mosca 1 1,56 1,56 

Cronòmetre 1 8,91 8,91 

Parafilm 1 (caixa) 25,71 25,71 

Reactor encamisat de 

vidre de 2 L 
1 299,35 299,35 

Làmpada UV-V 5W 1 84,25 84,25 

Làmpada UV-V 9W 1 92,13 92,13 

Cibetes de vidre 2 6,44 12,88 

Tubs d'assaig 9 0,08 0,72 

  TOTAL 690,39 

 

Els preus dels diferents materials que apareixen a la taula s’han extret de diverses 

empreses proveïdores de materials, com per exemple Labbox o Labotienda. 

 

Taula 11. Cost dels reactius i substàncies necessàries per els assajos. Font: pròpia. 

Reactiu Preu Volum/Massa Cost (€) 

Paracetamol 71,93 €/kg 0,0018 kg1 0,13 

Peròxid d'hidrogen 26,39 €/kg 0,0558 L2 1,47 

Sulfat de ferro (II) 
heptahidratat 28,78 €/kg 0,0013 kg3 0,037 

Vanadat 717,76 €/kg 0,0075 kg4 5,38 

Àcid sulfúric 19,37 €/kg 0,05 L5 0,97 
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Àcid clorhídric 20,64 €/kg 0,010 L6 0,21 

Solucions tampó 
pH-metre pH4 9,08 €/envàs 1 envàs7 9,08 

Solucions tampó 
pH-metre pH7 9,08 €/envàs 1 envàs7 9,08 

  TOTAL 26,36 

 

Els preus de cada un d’aquests productes s’han extret del directori web de 

l’empresa IBDciencia. 

 

(1) Resultat de 30 assajos de 40 mg/L de paracetamol. 

(2) Resultat de 26 assajos amb les respectives quantitats de H2O2. 

(3) Resultat de 24 assajos de 7.5 mg/L de ferro (II). 

(4) Quantitat indicada pel PNT per der el metavanadat amònic. 

(5) Quantitat indicada pel PNT per der el metavanadat amònic. 

(6) Quantitat calculada per fer una dissolució de HCl 1 M. 

(7) S’utilitzen dos envasos per calibrar el pH-metre: solució tampó 4 i 

solució tampó pH 7. 

 

Pel que fa a l’aigua, és la substància principal dels assajos o s’utilitza en gran 

quantitat, ja que són necessaris 1,5 L per cada assaig i 2,5 L més per netejar el 

tanc i tots el material emprat. 

 

Taula 12. Cost de l’aigua utilitzada. Font: pròpia. 

Tipus d'aigua Preu Volum (L) Preu (€) 

Aigua de l'aixeta 0,0025 48 0,12 

Aigua desionitzada 0,15 120 18 

Aigua MiliQ 0,5 1 0,5 

  TOTAL 18,62 

 

(1) Resultat d’una primera neteja de material (3L aproximadament entre 

tots els experiments) i d’utilitzar 3L per omplir el bany termostàtica 1 

cop a la setmana durant 15 setmanes) 

(2) Resultat d’utilitzar 1,5 per assaig i 2,5 per netejar el tanc i tots el material 

utilitzat durant 30 experiments. 

(3) Aigua MiliQ emprada per netejar el TOC. 
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El preu de l’aigua de l’aixeta es pot obtenir de l’ACA (Agencia Catalana de l’aigua). 

Al cost de les altres, cal sumar el dels materials necessaris per aconseguir purificar-

la, com són les diferents resines i l’energia elèctrica emprada durant el procés. 

D’altra banda els residus que han de ser tractats solament són aquells que 

continguin metevanadat. La resta de residus poden ser desaiguats ja que no 

suposen cap perill i no incompleixen cap llei. 

L’empresa que s’ocupa de la retirada dels residus és Ecocat. Aquesta estipula uns 

mínims de producte a l’hora de la seva retirada, i cal afegir que els residus no 

poden estar durant més de 6 mesos al laboratori. Així doncs, si el volum generat 

durant els assajos no arriba al mínim, el cost que es tindrà es compte serà el mínim 

estipulat. 

 

Taula 12. Cost de la gestió de residus. Font: pròpia. 

Productes Classificació (CER) Preu (€/Tn) 
Volum mínim 
gestionat (L) Volum generat (L) Cost (€) 

Metavanadat 160506 3050 5 0,38611 15,25 

    TOTAL 15,25 

 

(1) Quantitat de metavanadat emprat durant els 27 assajos en que es fa 

seguiment del peròxid d’hidrogen (13 matrassos x 1,1 mL). Com el 

volum mínim gestionat és de 5L, l’empresa cobra el mínim tot i que la 

quantitat és més petita. 

 

5.3. Costos energètics 

En aquest apartat s’enumeren els costos energètics, que bàsicament és el consum 

elèctric que s’ha originat durant la realització experimental del projecte. 

El cost elèctric prové d’uns costos fixos com l’impost sobre l’electricitat i la potència 

contractada per l’usuari, en aquest cas, la universitat. També consta d’un cost 

variable que depèn de l’ús que es faci dels aparells endollats a la xarxa. Ja que el 

projecte es desenvolupa a un centre on n’hi ha un ampli conjunt de sales i de 

laboratoris, es deixa de banda el cost fix, considerant la responsabilitat d’aquest 

conjunt i no de l’ús d’un únic laboratori. 

Aleshores, només tindrem en compte els costos variables, que equivalen a la 

potència consumida per cada aparell durant les hores d’experiment pel preu a 

pagar per aquesta potència. 

 

                      𝐶𝑜𝑠𝑡 = (𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙 ·  𝐻𝑜𝑟𝑒𝑠𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡) · (𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑘𝑊 · ℎ)                  [2] 
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Taula 13. Cost del consum elèctric. Font: pròpia. 

Equip 
Potència 

(kW) 

Temps 

utilitzat (h) 

Cost 

(€/kW·h) 
Cost (€) 

TOC 0,44 1201 

0,15 

7,92 

Espectrofotòmetre 0,25 52 0,19 

Balança digital 0,006 13 0,0009 

pH-metre 0,0066 904 0,9 

Bany calefactor 0,009 904 0,12 

Agitador magnètic 0,06 904 0,81 

Làmpada UV-V 
5W 

0,005 225 0,02 

Làmpada UV-V 
9W 

0,009 206 0,03 

Llum 0,3 1207 5,4 

   TOTAL 15,39 

 

(1) Resultat d’utilitzar-lo 4h per 30 experiments. 

(2) Resultat d’utilitzar-ho 5 minuts per 30 experiments. 

(3) Resultat d’utilitzar-ho 2 minuts per 30 experiments. 

(4) Resultat d’utilitzar-ho 3 hores per 30 experiments. 

(5) Resultat d’utilitzar-ho 2 hores per 11 experiments. 

(6) Resultat d’utilitzar-ho 2 hores per 10 experiments. 

(7) Resultat d’utilitzar-ho 4 hores per 30 experiments. 

5.4. Costos de personal 

El càlcul el tenim en compte com si el projecte fos realitzat per una empresa. Es 

tenen en compte un director de projecte i un enginyer tècnic.  

Els costos de personal s’han calculat utilitzant la següent fórmula: 

 

                                              [3] 

 

La part de la quota de la seguretat social assignada a l’empresa és d’un 32% sobre 

el salari brut anual (SBA). 

Es consideren uns totals d’hores anuals de 1200 i es diferencien dues categories 

professionals, cadascuna de les quals pertany a un grup de cotització diferent, per 

tant el SBA és diferent. 
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Taula 14. Salari anual. Font: pròpia. 

Personal SBA (€) SS (€) SBA+SS (€) 

Director 24000 7680 31680 

Enginyer tècnic 18000 5760 23760 

 

 

 

Per tant, calculem les hores que ha empleat cadascun en el projecte: 

 

Taula 14. Cost de personal. Font: pròpia. 

Personal Hores/any RH SBA+SS (€) Cost (€) 

Director 1200 201 31680 528 

Enginyer tècnic 1200 2502 23760 4650 

   TOTAL 5479 

 

(1) Hores dedicades a la supervisió del projecte. 

(2) Hores dedicades al laboratori, 4 hores per 30 experiments més les hores de treball fora 

del laboratori. 

5.5. Amortització de l’equip 

En aquest apartat s’explica el cost referent a l’ús dels aparell emprats per dur a 

terme els experiments. Cal tenir en compte que aquests aparells no s’utilitzen 

només en aquest projecte, per això el preu total no recau sobre aquest projecte, 

sinó que es reparteix entre el temps de vida de l’aparell i el temps utilitzat. 

Aquest valor és anomenat amortització i s’ha calculat de la següent forma: 

 

 

                                                                 [4] 

 

Considerem 15 anys la vida útil dels aparells, encara que depèn de cada aparell. 

El cost és el valor de l’aparell quan va ser comprat i el valor residual és el valor de 

l’aparell quan es deixa d’utilitzar, que en aquest cas serà 0, ja que el projecte es 

desenvolupa a la universitat, on els aparells s’utilitzen fins que finalitza la seva 

vida útil. 
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A la següent taula es mostra el cost del aparells utilitzats.: 

 

Taula 14. Cost de l’equip. Font: pròpia. 

Aparell Preu (€) 

TOC 23400 

Espectrofotòmetre 6440 

Balança digital 1263,6 

Agitador magnètic 334,82 

Bany tèrmic 326,51 

pH-metre 414,96 

TOTAL 32179,89 

 

Amb el cost total de l’equip i la vida útil dels aparells podem calcular l’amortització 

per any: 

 

 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó = (32179.89 − 0)/15 = 2145,33 €/𝑎𝑛𝑦 

 

Com aquest projecte ha durat dos quadrimestres, podem dir que s’ha utilitzat 

durant 9 mesos, per tant: 

 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑎𝑙 = (3/4)𝑎𝑛𝑦 ∗ 2145,33 €/𝑎𝑛𝑦 = 1608,99 € 

 

 

5.6. Costos totals 

Un cop tenim tots els costos per separat i desglossats, els podem sumar per tenir 

el cost total del projecte. A aquest preu final li podem afegir un 15% per 

imprevistos, com per exemple que es trenqui material i s’hagi de comprar material 

nou. 

  

[5] 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡 = 690,39 € + 26,36 € + 18,62 € + 15,25 € + 14,58 € + 5479 € + 1608,99 € = 7853,19 €  
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Tenint en compte el 15%: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡 = 785,19 € ∗ 1,15 = 9031, 17 € 

 

El cost total del projecte si hagués estat desenvolupat per una empresa seria de 

9031,17 €. En el nostre cas el cost no és real, ja que ha estat desenvolupat a la 

universitat i ha sigut un estudiant qui ha realitzat els experiments al laboratori i el 

projecte, sota la supervisió d’un tutor. 
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6.1. Conclusions del projecte 

Tenint en compte els objectius fixats al punt 1.2 de la memòria, el projecte ha 

permès treure les següents conclusions: 
 

 La metodologia emprada per la presa de mostres ha sigut l’adequada, ja 
que els resultats obtinguts dels assajos han estat coherents. 
 

 S’ha treballat de manera respectuosa amb el medi ambient durant tot els 
processos d’oxidació avançada realitzats, en les preparacions de les 

mostres, en les anàlisis de mostres realitzats i fent l’adequada gestió dels 
residus 

 

 S’han comparat tots el processos que degraden el contaminant: 

 

 Fotòlisi: No es produeix cap degradació de contaminant degut a 
l’efecte de la llum sobre el contaminant. 

 

 H2O2/UV: S’ha demostrat la degradació del contaminant degut a 
l’absència de ferro (II) i presencia de llum. A l’experiment 

40_0_756_ON14 s’arriba a una degradació del 55%. 

 

 Foto-Fenton: Mitjançant la reacció foto-Fenton s’ha arribat a una 
degradació màxima de 89,4% del contaminant en l’experiment 
40_7,5_873,4_ON9. 

 
 Fenton: Els experiments que s’han realitzat en Fenton tenen una 

degradació màxima del 17%, la qual cosa ens indica que la reacció 
es produeix però és molt més lenta que la reacció foto-Fenton o la 
H2O2/UV.    

 

 Entre les dues potències de llum utilitzades en els experiments, s’ha pogut 

comprovar que la mineralització final després de 120 minuts de reacció amb 

les concentracions de peròxid d’hidrogen estudiat és molt semblant entre 

les llums de 9W i 5W. La gran diferència és la velocitat de reacció en la 

primera part de temps de l’experiment, on la llum de 9W mineralitza a major 

velocitat de reacció  

 

 S’ha pogut comprovar que a major concentració de peròxid d’hidrogen, la 

degradació és millor, però dintre d’uns rangs. Ja que si la concentració és 

massa gran, la degradació final és la mateixa que utilitzant menys peròxid 

d’hidrogen. Segons els resultats, la  concentració de 189 mg/L és la més 

eficient dins el rang d’estudi. 
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 S’ha comprovat que la mineralització obtinguda treballant a 25ºC és prou 

elevada. A temperatura inferior (18ºC) la mineralització és més lenta i 

s’arriba a uns valors inferiors de mineralització. A temperatura superior 

(35ºC) s’observa un comportament molt semblant que a la temperatura de 

25ºC, aleshores no surt a compte treballar a temperatures superiors. Caldria 

analitzar si temperatures superiors a 35 C encara incrementarien més la 

mineralització 

 

 

6.2. Propostes de millora 

 

 Fer el seguiment dels productes intermediaris que es formen durant tot el 

temps de l’experiment mitjançant l’HPLC per tal de conèixer l’evolució de la 

degradació del PCT 

 

 Fer l’estudi de la toxicitat i la biodegradabilitat dels productes intermediaris 

que hi ha a cada temps de mostra. 

 

 Fer els experiments escalats a planta pilot, analitzar i comparar els resultats 

amb els obtinguts a escala laboratori. 
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