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RESUM
Aquest treball investiga la viabilitat del tractament Fotofenton en l'eliminació de
la tetraciclina i la mineralització dels seus derivats demostrant l'eficàcia del
tractament i que la mineralització global de la mostra és altament dependent de
la càrrega del reactiu de Fenton.
Posteriorment, la investigació se centra en l'estudi de l'efecte de la dosificació del
peròxid d'hidrogen sobre la millora en l'eficiència del tractament. L'estudi es
realitzarà de forma sistemàtica a partir d'un, mitjançant la planificació d'un
disseny d'experiments en què s'avalua l'efecte dels dos factors ental factorial,
pretenent millorar l'eficiència del tractament, a partir de la dosificació més
prometedora per al peròxid d'hidrogen. que intervenen en el protocol de
dosificació proposat.
El tractament Fotofenton es va dur a terme en una planta pilot de 12 litres que
permet el control en línia del potencial d'oxidació-reducciónredox i de l'oxigen
dissolt, totes dues mesures es comparen amb el seguiment de la concentració de
peròxid d'hidrogen mitjançant espectrofotometria. El procés de degradació es va
controlar mitjançant seguiment del carboni orgànic total (COT), mentre que la
reducció de la concentració del contaminant es va realitzar per HPLC.
Els resultats obtinguts evidencien que s'aconsegueix una major eficiència en la
mineralització del contaminant en aplicar el protocol de dosificació de peròxid
d'hidrogen proposat en aquest estudi. La major eficiència en el tractament no
només redueix el cost del mateix, també redueix el seu impacte mediambiental i
l'acosta més als criteris de sostenibilitat desitjats.
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RESUMEN
Este trabajo investiga la viabilidad del tratamiento Fotofenton en la eliminación
de la Tetraciclina y la mineralización de sus derivados demostrando la eficacia del
tratamiento y que la mineralización global de la muestra es altamente
dependiente de la carga del reactivo de Fenton.
Posteriormente, la investigación se centra en el estudio del efecto de la
dosificación del peróxido de hidrógeno sobre la mejora en la eficiencia del
tratamiento. El estudio se realizara de forma sistemática a partir de un diseño de
experimentos en el que se evalúa el efecto de los dos factores que intervienen en
el protocolo de dosificación propuesto.
El tratamiento Fotofenton se llevó a cabo en una planta piloto de 12 litros que
permite el control online del potencial de oxidación-reducción y del oxígeno
disuelto, ambas medidas se comparan con el seguimiento de la concentración de
peróxido de hidrogeno mediante espectrofotometria. El proceso de degradación
se controló mediante seguimiento del carbono orgánico total (COT), mientras que
la reducción de la concentración del contaminante se realizó por HPLC.
Los resultados obtenidos evidencian que se consigue una mayor eficiencia en la
mineralización del contaminante al aplicar el protocolo de dosificación de
peróxido de hidrógeno propuesto en este estudio. La mayor eficiencia en el
tratamiento no sólo reduce el coste del mismo, también reduce su impacto medio
ambiental y lo acerca más a los criterios de sostenibilidad deseados.
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ABSTRACT
This work investigates the feasibility of Fotofenton treatment in remediation of
Tetracycline and the mineralization of its derivates. Treatment efficiency in
Tetracycline elimination is demonstrated and global mineralization is proved to
be dependant of Fenton reagent loads.
In a posterior phase, research focuses in the effect of hydrogen peroxide dosage
on process performance. A systematic assessment following a design of
experiment is planned in order to evaluate the effect of two proposed factors on
treatment efficiency.
Fotofenton treatment was performed in a 12-liter pilot plant with online control
of redox potential and dissolved oxygen; both variables were compared with
hydrogen peroxide concentration, measured by a spectrophotometric technique.
Degradation was controlled by measurement of total organic carbon (TOC) whilst
contaminant concentration reduction was measured via HPLC.
Results show that efficiency in contaminant mineralization can be improved when
hydrogen peroxide dosage protocol proposed in this research is applied. Higher
efficiency not only reduces treatment costs, also reduces its environmental
impact and closes it to desired sustainability criteria.
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1.1. Motivació
El gran increment de la població actual en els països desenvolupats, ha produït
en les ultimes dècades la contaminació d‟un dels bens més preuats del nostre
planeta, l‟aigua. Tot i que la major part de la terra es aigua, només un petit
percentatge d‟aquesta es potable. Es per això que s‟han impulsat en els últims
anys noves tecnologies pel tractament d‟aigües.
L‟aplicació dels diferents mètodes de tractament d‟aigües tenen en compte la
naturalesa i les propietats fisicoquímiques de l‟aigua. Les aigües contaminades
per la activitat humana generalment són depurades per tractaments primaris
mitjançant processos fisicoquímics o bé per tractaments secundaris mitjançant
processos biològics .
Però aquest tractament poden ser insuficients quan es tracten efluents
procedents de les indústries, l‟agricultura o la ramaderia, ja que molts
contaminants no poden ser tractats per mètodes biològics. Aquests residus
poden ser tòxics pels organismes vius i acumular-se en els diferents nivells de la
xarxa tròfica.
Davant de la problemàtica ambiental que es crea amb aquest tipus de
contaminants s‟han regulat lleis cada vegada més estrictes pel que fa la legislació
de abocaments d‟aigües residuals. Fent que cada vegada resulti més difícil
aconseguir la qualitat que requereixen les lleis.
Es per això, que resulta cada vegada més necessari trobar diferents alternatives
pel tractament de l‟aigua.
Una de les alternatives que s‟està investigant
actualment són el processos de oxidació avançats , ja que és important el
tractament d‟aquest contaminants tan a nivell mediambiental com per la salut
del ésser vius.

1.2. Objectius
Els objectius que es plantegen en aquest projecte són:
Estudiar la degradació d‟un contaminant mitjançant els processos Fenton i
Fotofenton.
Definir la metodologia analítica per quantificar la degradació. Analitzar la
possibilitat d‟utilitzar mesures online que no requereixin consum extra de
reactius, garanteixin la repetitivitat, precisió i minimitzi l‟error
experimental.
Estudiar les condicions òptimes del procés per tal de:
a. Eliminar el contaminant.
b. Mineralitzar els subproductes.
c. Aconseguir la major eficiència en el consum de peròxid d‟hidrogen.
Estudiar l‟escalat del tractament Fotofenton a una planta pilot de 12 L.
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Estudiar l‟efecte de la dosificació del peròxid d‟hidrogen en el procés
Fenton i Fotofenton.
Proposar un protocol de dosificació pel peròxid d‟hidrogen que permeti
l‟estudi de la mateixa de forma sistemàtica.
Realitzar l‟experimentació de manera respectuosa amb el medi ambient i
sostenible.

1.3. Etapes del projecte
En aquest apart es troba un breu resum de les diferents etapes de les que consta
aquest projecte.

1.3.1. Descripció de les etapes del projecte.
Aquest projecte esta dividit en els següents capítols:

Introducció: on es troben descrits els processos d‟oxidació avançats, de
forma detallada s‟expliquen els processos Fenton i Fotofenton i es
descriuen les propietats fisicoquímiques del contaminant a tractar.
Mètodes analítics i procés experimental: es descriu el material
necessari i el procés que s‟ha de realitzar per dur a terme cada
experiment. També es descriuen els aparells emprats amb les seves
característiques tècniques i les tècniques analítiques per realitzar les
determinacions experimentals.
Experiments dels processos Fenton i Fotofenton: es mostren els
resultats obtinguts dels diferents experiments i es realitza la discussió de
resultats.
Avaluació econòmica: es troben els costos derivats de la investigació, on
es detallen el costos de material, reactius, personals i de recursos
energètics.
Conclusions: s‟exposen les conclusions a les que s‟ha arribat un cop s‟han
realitzat les investigacions.
Annexos: es troba les fixes de seguretat, el tractament de dades del
resultats experimentals.
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1.3.2. Diagrama de les etapes del projecte.
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1.4. Processos d‟oxidació avançada
El tractament d‟aigües residuals es poden dividir en:
Tractament primaris o fisicoquímics.
Tractament secundari o biològics.
Tractament terciari o avançats.
Aquest últims es centren en l‟oxidació dels contaminants orgànics persistents
dissolts en l‟aigua, compostos refractaris a la seva desintoxicació mitjançant
processos biològics. Els mètodes basats en l‟oxidació química o fotoquímica
d‟aquest contaminants constitueixen un nou grup de tecnologies anomenades:
Processos d’oxidació avançats.
Els processos d‟oxidació avançats (AOP's “ Advanced Oxidation Processes”) són
processos fisicoquímics capaços de produir canvis en la estructura química dels
contaminants.
El concepte AOP es defineix com processos en els que intervé la generació i l‟ús
d‟espècies com és el radical hidroxil OH*, ja que és una espècie amb un gran
poder oxidant donat que té un elevat potencial redox. Cal destacar que no en
tots els AOPs es generen radicals hidroxils i en alguns casos poden haver altres
espècies oxidants implicades.
En la majoria de AOP's es produeixen radicals hidroxils a partir de diferents
combinacions d‟ozó, peròxid d‟hidrogen, radiacions UV i diòxid de titani, o
mitjançant el reactiu Fenton (H2O2/Fe2+).
Els avantatges d‟aquestes noves tecnologies pel tractament d‟aigües residuals en
front d‟altres mètodes de tractament són:
Els contaminants no només canvien de fase, sinó que es transforma
químicament.
En la majoria dels casos s‟aconsegueix la mineralització completa del
contaminant.
No generen fangs que requereixen un procés de tractament.
Útil per a contaminants refractaris que resisteixen altres mètodes de
tractament.
No es formen subproductes en les reaccions, o si es formen estan presents
en baixes concentracions.
Serveixen per tractar contaminants en baixes concentracions.
Són idonis per disminuir la concentració de compostos formats per
pretractaments alternatius com la desinfecció.
Milloren les propietats organolèptiques de l‟aigua tractada.
Consumeixen menys energia que altres mètodes com la incineració.
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Permeten transformar contaminants refractaris en productes tractables per
mètodes més econòmics.
Eliminen efectes nocius sobre la salut de desinfectants i oxidants residuals
que generen altres mètodes.
Els AOP‟s es poden classificar en no fotoquímics o fotoquímics, en funció de la
utilització de radiació lluminosa en el procés. (Xavier Domènech)
1. Processos no fotoquímics:

Ozonització en medi alcalí: l‟ozó pot reaccionar de forma directa amb
un substrat orgànic mitjançant una reacció lenta i selectiva
O3+SSox

(1)

O d‟una reacció radicalària afavorida per un medi àlcali (ràpida i no
selectiva).
2O3+H2O2HO*+HO2*

(2)

L‟ozó es un fort oxidant i un bactericida molt eficient, i el mètode es
menys tòxic que altres tractaments que utilitzen clor o àcid cròmic. Però
cal una bona homogeneïtzació de la mescla ja que la solubilitat del ozó en
l‟aigua és baixa.
Ozonització amb peròxid d’ hidrogen: transforma els contaminants en
compostos més simples, més refractaris al reactiu. Al addicionar el peròxid
d‟hidrogen s‟aconsegueix una millora en el procés, ja que és un àcid feble,
amb fort poder oxidant i és un compost inestable que dismuta a velocitat
màxima al pH del seu pKa.
L‟ús de més d‟un oxidant permet aprofitar els possibles efectes sinèrgics
entre ells, produint una destrucció de la carrega orgànica.
H2O2+ O3HO*+ O2+ HO2*

(3)

Reactiu Fenton: el peròxid d‟hidrogen i sals fèrriques oxiden compostos
alifàtics, aromàtics clorats, fenols, colorants azo, etc. Es produeix per la
formació de radical hidroxils.
H2O2+Fe2+Fe3++HO-+HO*

(3)

Oxidació electroquímica: l‟aplicació de corrent (2-20A) entre dos
elèctrodes adequats en aigua produeix reaccions químiques primàries,
amb la generació de OH* que oxidarà la matèria orgànica.
H2OHO*+H+e-

(4)

O2+2H++2e-H2O2

(5)

Radiòlisi i processos amb feixos d’electrons: es basa en la generació
d‟electrons altament radioactius, ions radicals i radicals neutres per
exposició de les aigües a tractar a feixos de partícules màssiques o bé
ones electromagnètiques d‟alta energia. Quan el feix d‟electrons penetra
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en l‟aigua, els electrons perden energia per col·lisions no elàstiques amb
les molècules d‟aigua i es generen espècies reactives.
H2Oe-aq+H*+OH*+ H2+H2O2+ H+

(6)

Plasma no tèrmic: el plasma conté ions i electrons lliures (gas elèctric).
Aquests plasma és una font d‟espècies reactives altament reductores i
oxidants.
Descarrega electrohidraulica-ultrasò: s‟utilitza l‟ ultrasò d‟alta potencia
(15KHz a 1MHz) i aprofita la cavitació
electrohidraulica. La degradació
de matèria orgànica es produeix per sonólisi que succeeix a través de
reaccions d‟aigua supercrítica, piròlisi directa i reaccions amb radicals
generats per reacció tèrmica, o per reaccions en presencia d‟O2.
Oxidació en aigua sub y supercrítica: Permeten l‟oxidació dels
contaminants en una mescla en aigua amb oxigen o aire, a altes pressions
i temperatures. El procés que opera en condicions critiques s‟anomena
oxidació en aire humit. El mecanisme involucra la carbonació primària de
substrats orgànics i la reacció amb HO*.
2. Processos fotoquímics:

Fotòlisi de l’aigua en VUV: s‟utilitza la llum ultraviolada al buit per
produir radicals hidroxils i àtoms d‟hidrogen. Aprofita radiacions inferiors a
190 nm, l‟excitació ha aquestes longituds d‟ones produeix la ruptura
homolítica de les unions químiques i pot produir la degradació de matèria
orgànica en fases condensades i gasoses.
H2O + hv → H + HO

(7)

UV/ H2O2: la fotòlisi del peròxid d‟hidrogen es realitza per fotons amb
energia superior a la d‟unió O-O obtenint un rendiment quàntic quasi
unitari i produint quantitativament dos HO* per cada molècula de peròxid
d‟hidrogen.
H2O2+ hv HO*

(8)

UV/O3: la radiació d‟ozó en aigua produeix peròxid d‟hidrogen en forma
quantitativa. El peròxid d‟hidrogen generat fotolitza generant radical HO*
que reacciona amb l‟excés d‟ozó generant també radicals. Aquest mètode
es podria considerar un forma cara de generar peròxid d‟hidrogen i
després radicals hidroxils, però es tracta de una combinació UV/ H2O2 i
UV/ O3.
O3 + hv → O + O2

(9)

O + H2O → H2O2

(10)

H2O2 + hv → 2HO

(11)

Fotofenton: consisteix en la descomposició del peròxid d‟hidrogen a partir
d‟un catalitzador com és el Fe(II) on a partir de la radiació lluminosa
s‟aconsegueix mineralitzar el contaminant.
- 15 -
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Fe(II) + H2O2 → Fe(III) + HO– + HO

(12)

La fotocatàlisis heterogènia: és un procés que es basa en l‟absorció
directa o indirecta d‟energia radiant (visible o UV) per un sòlid (el
fotocatalitzador heterogeni que és un conductor de banda ample). Es pot
fer servir la llum solar com a font de radicació. Les reaccions de destrucció
tenen lloc entre el sòlid excitat i la solució, sense que el catalitzador
pateixi cap canvi en la seva estructura.

1.5. Reaccions Fenton
H.J.H. Fenton en el 1894 va descobrir que diferents sals de ferro, tenien la
capacitat de millorar la eficàcia oxidant del peròxid d‟hidrogen. A partir d‟aquest
descobriment, el peròxid d‟hidrogen catalitzat amb ferro (H2O2+Fe2+), se‟l coneix
de forma general com a reacció de Fenton. (Martínez,G)
Si la sal de ferro que s‟utilitza té estat d‟oxidació (III) la reacció s‟anomena
Fenton-Like.
En presencia de llum la reacció que es dona es la Fotofenton.
Fe3++ H2O + hv  Fe2+ + HO· + H+

(13)

Aquestes reaccions generen radicals hidroxils, ja que és una de les espècies més
reactives capaces de degradar la matèria orgànica en medi aquós. El radical
hidroxil es un agent oxidant molt potent que te la capacitat de degradar la
matèria orgànica mitjançant la abstracció d‟hidrogen o per addició de dobles
enllaços generant radicals orgànics lliures R (Oliveros,1993)·.
Els radicals HO· reaccionen de tres formes:
-

Per abstracció d'hidrogen:
HO· + RH +  H2O + R·

-

Per transferència d‟electrons:
HO + RH → OH– + RH+ → H+ + R

-

(14)

(15)

Per addició de dobles enllaços:
HO + RR‟C‟=C”R”R” → RR‟C‟(OH)–C”R”R”

(16)

L‟oxidació de compostos orgànics mitjançant processos Fenton tenen lloc en la
dissolució o per contacte de l‟efluent residual i els reactius (peròxid d‟hidrogen i
el catalitzador de ferro) durant el temps necessari per completar la reacció, que
es porta a terme en medi àcid donat que en medi bàsic el hidròxid de ferro
precipitaria.
Els processos Fenton s‟utilitzen actualment en el tractament d‟efluents i fangs
industrials en els següents casos:
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Eliminació de compostos orgànics.
Reducció de la DQO.
Reducció de la toxicitat.
Augment de la biodegradabilitat.
Reducció del color.

1.5.1. Reacció Fenton.
La reacció Fenton es tracta d‟un sistema catalític homogeni en el qual el sulfat de
ferro (FeSO4), genera radicals a partir de la interacció del peròxid d‟hidrogen
amb la forma reduïda (Fe(II)) mitjançant el següent mecanisme:
H2O2 + Fe2+ (pH 3~6) → OH• + OH- + Fe3+

(17)

Fe2+ + OH•  OH- + Fe3+

(18)

H2O2 + HO*  H2O + HO2·

(19)

HO* + HO2*  O2 + H2O

(20)

Els radicals HO* i HO*2 reaccionen de forma indiscriminada amb la matèria
orgànica. Però el HO·2 es molt menys reactiu.
La reacció Fenton és potencialment útil per degradar contaminants, donat que és
molt efectiva en la generació de radicals hidroxils. Tot i així, un excés de ions
Fe2+, o bé un excés de peròxid d‟hidrogen, es contraproduent ja que
s‟afavoreixen les reaccions (18, 19 i 20). Reaccions competitives que
consumeixen els radicals hidroxils evitant que aquests reaccioni amb el
contaminant a degradar.

1.5.2. Reacció Fenton-Like.
A diferencia de les reaccions Fenton, aquestes s‟inicien amb Fe3+ , en comptes
de Fe2+. Tot i així, totes dues espècies es troben presents indiferentment de amb
quina de les dues s‟hagi iniciat la reacció.
El mecanisme de reacció és el següent:
Fe3+ + H2O2  Fe-OOH2+ + H+

(21)

Fe-OOH2+  HO2*+ Fe2+

(22)

Fe2+ + H2O2  HO· + Fe2+ + HO-

(23)

HO2* + Fe2+  Fe3+ + H2O

(24)

HO2* + Fe3+  Fe2+ + H+ + O2

(25)
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En presencia de peròxid, la concentració de Fe(II) és més petita que la
concentració de Fe(III). En la reacció de degradació Fenton amb excés de
peròxid d‟hidrogen és bàsicament un procés Fe3+/H2O2.
Si aquestes reaccions tenen lloc amb ions metàl·lics de transició com el Fe3+ o el
Cu2+, és coneix amb el nom de Fenton-like.
Mn+ + H2O2  Mn(n+1)+ + HO*+ HO-

(26)

El grau i la velocitat total de mineralització són independents de l‟estat inicial
d‟oxidació de Fe. Però l‟eficiència i la velocitat inicial de mineralització són majors
quan es parteix de Fe(II). En canvi, les sals de ferro (III) produeixen una
concentració estacionaria de Fe(II).

1.5.3. Reacció Fotofenton.
La velocitat de degradació de contaminants orgànics mitjançant reaccions
Fenton, resulta notablement accelerada per la radiació amb llum ultraviolada –
visible, és a dir, longituds d‟ona majors de 300 nm).
En aquestes condicions, la fotòlisi de complexes de Fe(III), permet la regeneració
de la forma reduïda del catalitzador afavorint el cicle catalític.
Les següents reaccions descriuen els processos:
Fe2++ H2O2  Fe3+ + HO* + OH-

(27)

Fe3++ H2O + hv  Fe2+ + HO* + H+

(28)

Paral·lelament l‟acció de la llum involucra l‟activitat de diferents complexes de
ferro (els possibles lligants L són OH-, H2O, HO-2, HSO-3/ SO2-3, Cl-, carboxilats..)
que exhibeixen una àmplia absorció de radiació fins a 600 nm, això significa que
una considerable fracció d‟espectre solar es pot aprofitar.
Fe3+ + L + hv  [Fe3+- L]  Fe2+- L·

(29)

Les espècies fèrriques excitades exhibeixen transicions de transferència de carga
lligand-metall, tal i com es descriu a la reacció (14), aconseguint la producció
dels radicals desitjats.
La reacció Fotofenton augmenta la seva eficiència degut:
La fotòlisis de hidrocomplexes de Fe(III) és una font addicional de HO*.
En el rang de pH (2.5-5) l‟espècie fotoreactiva predominat és el Fe(OH)2+.
El Fe(II) fotogenerat, genera HO· addicional i continua el cicle.
Permet l‟ús de longituds d‟ona des de 300 nm fins al visible.
Les concentracions de Fe(II) poden ser menors que les emprades en la
reacció Fenton.
Si s‟utilitzen radiacions menors que 360 nm, es pot aprofitar la producció
de OH· per fotòlisis del peròxid d‟hidrogen.
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En la següent figura es mostra el mecanisme d‟acció per sistema autocatalític
del procés Fotofenton.

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

1.6. Paràmetres
Fotofenton

que

influeixen

el

procés

Efecte del pH: Aquests processos tenen una activitat catalítica màxima a
pH de 2.8 aproximadament, sent el rang de treball entre 2.5-4.0. El pH
influeix en la generació de radicals hidroxils i en la eficiència de la
oxidació. Per valors de pH per sobre de 4 la degradació disminueix degut
a l‟aparició de precipitats d‟hidròxid de ferro i disminueix la quantitat de
Fe2+.
Influencia de la concentració inicial de peròxid d’hidrogen: La
velocitat de degradació augmenta amb la quantitat de peròxid d‟hidrogen,
degut a la major producció de radicals hidroxils. Tot i així, a partir d‟una
determinada quantitat de H2O2, la velocitat de la reacció pot disminuir
degut a la descomposició del H2O2 en oxigen i aigua, per recombinació dels
radicals hidroxils.
OH· + H2O2  H2O + HO2*

(30)

La concentració òptima de peròxid d‟hidrogen depèn de la naturalesa del
contaminant i la concentració a tractar i la concentració de ferro.
Efecte de la quantitat de sal de ferro: La velocitat de degradació
augmenta amb la quantitat de sal, però a partir d‟una determinada
concentració de ferro disminueix la eficiència de la reacció. Això es degut a
un augment de terbolesa en la dissolució fet que dificulta la absorció de
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llum necessària per la realització del procés Fotofenton, o la reacció del
ferro amb radicals hidroxils.
Fe2+ + OH*  Fe3+ + OH-

(31)

Temperatura: La velocitat d‟oxidació augmenta amb el increment de la
temperatura. Un augment de la temperatura afavoreix l‟oxidació de
substàncies refractaries. A pressió atmosfèrica, el rang de treball
recomanable va de 40 a 50ºC, ja que per sobre dels 50ºC, comença una
descomposició del peròxid d‟hidrogen en oxigen i aigua. Operant a 3
atmosferes, es poden assolir temperatures superiors a 100ºC sense risc de
descomposició del peròxid d‟hidrogen.
Llum: El tipus de llum empleada en els processos fotoquímics influeix en
la velocitat de degradació. En la taula 1, es mostres els diferents tipus de
llum que es podem emprar en aquests processos. A major energia de
radiació, millor afavoreix el procés d‟oxidació.
Taula 1. Tipus de radiacions(Yamal,E.2010).

Dosificació: En les reaccions Fotofenton el ràtio dels reactius es un
variable determinant alhora d‟optimitzar el procés. Per tal de poder
estudiar el efecte de la dosificació s‟ha de fixar la concentració de ferro i
així es pot anar variant la concentració de peròxid d‟hidrogen. En el grup
on s‟ha desenvolupat aquesta investigació s‟han realitzats estudis en
aquesta línea amb diferents contaminants com la cafeïna i sulfametazina,
ja que estudis recents demostren que dosificar peròxid d‟hidrogen permet
aconseguir una mineralització més eficient, entenent per eficient el fet de
consumir menys reactiu per aconseguir reduir la mateixa carrega de
contaminants.
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1.7. Contaminant
1.7.1. Breu historia.
Benjamín Duggan va treballar amb ceps de Streptomyces aureofaciens des de
1945, obtenint una substància de valor terapèutic, Aureomicina; es van realitzar
descobriments d‟ antibiòtics similars en quan al origen i efectes, és el que son les
Tetraciclines. La primera droga aïllada va ser la clortetraciclina (1949) i anys
després es va obtenir la que va donar nom a tota la família: la tetraciclina en
(1953).

1.7.2. Classificació de las tetraciclines.
Las tetraciclines constitueixen un grup de productes naturals ( clortetraciclina,
oxitetraciclina, tetraciclina i demeclociclina) i semisintètics (metaciclina,
doxiciclina, minociclina, limeciclina, rolitetraciclina i tigeciclina) derivats de
diferents espècies de Streptomyces ssp.
Totes consten d‟un nucli d‟estructura tetracíclica lineal composta per quatre
anells fusionats.

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

La suma dels diferents grups funcional ha donat lloc a diferents compostos que
s‟agrupen en tres generacions, segons l‟ordre de descobriment com es mostra en
la taula 2.
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Taula 2. Principals tetraciclines segons el seu descobriment (PérezTrallero,E.).

1.7.3. Espectre d’activitat de la tetraciclina
La eficàcia de les tetraciclines ha anat disminuint degut a la àmplia existència de
gens resistents, probablement com a conseqüència d‟un ús excessiu en éssers
humans o bé com a promotor dels creixements d‟animals.
Son agents bacteriostàtics, i potencialment actius davant d‟un gran espectre de
bactèries gram positives ( Streptococcus, Diplococcus, Clostridium) i gram
negatives ( Escherichia coli, Klebsiella, Bordetella, Haemophilus, Neisseria,
Shigella, Vibrio i Pasteteurella). També s‟inclouen dintre del espectre
antimicrobià alguns anaerobis, Risckettsia, Espiroquetas, microbacterias no
tuberculoses alguns protozous com Entamoeba.
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Figura 2. Espectre d’activitat de diferents antibiòtics(Guido-Mora,L.).

Degut a aquest espectre las tetraciclines s‟utilitzen en les següents patologies:
Infeccions de la pell: Acne greu, Rosàcia.
Infeccions urogenitals: Sífilis.
Infeccions gastrointestinals: Colera, Disenteria.
Infeccions respiratòries: Bronquitis, Pneumònia atípica.

1.7.4. Mecanisme d’acció
Generalment totes les tetraciclines s‟absorbeixen en el tracte gastrointestinal,
fonamentalment a nivell del estómac i a l‟intestí prim superior, l‟absorció es
menys completa a nivell del tracte intestinal inferior.
L‟absorció augmenta en dejú i es va deteriorant si s‟administra llet o altres
productes làctics, possiblement en relació amb el pH gàstric.
La clortetraciclina es la que menys s‟absorbeix (30%); la absorció de la
tetraciclina, oxitetraciclina i democlociclina es intermèdia (60-80%), i la més
elevada la doxiciclina i minociclina(95% o més).
Una dosis oral de 250 mg de clorhidrat de tetraciclina proporciona valors sèrics
de 3 mg/ml en canvi amb una dosis de 100 mg de doxiciclina s‟assoleixen valors
de 2 mg/ml de concentració en sang.
Es distribueixen àmpliament en els teixits, es metabolitzen en el fetge i es
concentra en la bilis. S‟excreten principalment a partir de l‟orina i la bilis.
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1.7.5. Propietats fisicoquímiques de les tetraciclines

Nom:

Nom sistemàtic (IUPAC):

Tetraciclina

2-(amino-hydroxy-methylidene)-4dimethylamino
6,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene1,3,12-trione
4-(dimethylamino)1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11dioxo-naphthacene-2-carboxamide
(4S,6S,12aS)-4-(dimethylamino)3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6methyl-1,11-dioxo1,4,4a,5,5a,6,11,12aoctahydrotetracene-2-carboxamide.

Numero CAS:

Fórmula molecular:

60-54-8

C22H24N2O

Pes molecular:

Estat físic:

444.4 g/mol

Sòlid

Punt de fusió:

Conservació:

220-223 ºC

El producte ha de ser emmagatzemat al
congelador i protegit de la llum i la humitat.
Pot descolorar-se si s‟exposa a la llum.

Farmacocinètica:

Informació toxicològica

8

Administració:
60-80% Oral
<40% Intramuscular
Semivida:

6-11 Hores

Excreció:

Fecal i renal.

Toxicitat aguda: DL50 oral- rates 6.443
mg/Kg.
Toxicitat específica en alguns òrgans: per
inhalació, pot irritar les vies respiratòries.
Signes
i
símptomes
de
Reaccions
fototòxiques,
gastrointestinals.
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1.8. Estat de l‟art
Degut a la problemàtica de trobar alternatives pel tractament d‟aigües residual,
nombrosos investigadors reuneixen esforços per realitzar diferents estudis de
viabilitat sobre processos d‟oxidació avançats.
Per realitzar l‟estudi que es presenta s‟ha partit dels següents estudis que a
continuació es citen. On s‟ha estudiat la degradació de la Tetraciclina per
tractaments POA‟s.
Mansilla, H.D., Malato, S., Zaror, C., Fernández, J., Freer, J., Moncada,
M.A., Reyes, C. (2006). Degradation and inactivation of tetracycline by
TiO2 photocatalysis. Journal of Photochemistry and Photobiology A:
Chemistry 184. 141–146
Va comprovar la eficiència de degradar la Tetraciclina amb suspensions aquoses
de TiO2 amb tres tipus de llum: llamparà ultraviolada, un dispositiu de solàrium i
una llamparà UVA. Els processos de degradació es van monitoritzar per mesurar
la desaparició de la Tetraciclina, el pH i el carboni orgànic total.
Es va observar una insignificant degradació quan es va radiar en absència de
TiO2. Per contra, es va observar una rapida degradació en presencia de TiO2, on
el 50% de la concentració inicial va ser degradat després de radiar durant 10
minuts amb la llamparà ultraviolada,als 20 minuts amb el dispositiu de solàrium i
als 120 minuts amb la llamparà UVA.

Nogueira, R. y Rossi, I. (2007). Degradation of tetracycline by photoFenton process – Solar irradiation and matrix effects. Journal of
Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 187, 33-39.
Es va avaluar la degradació de la Tetraciclina radiant amb llum negra i radiació
solar. També van estudiar la influencia de la font de ferro, el peròxid d‟hidrogen i
la matriu on es troba el contaminant.
Radiant amb llum negra la degradació de Tetraciclina es veu afavorida en
presencia de Fe(NO3)3, assolin la degradació total després de 1 minut. Sota llum
solar i ferrioxalat també es veu afavorida la degradació.
En funció de les dues fonts de ferro, no hi ha diferencies significatives en el TOC.
En aigua pura es va radiar amb les diferents llum i no es va observar una
degradació més efectiva.
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Joonseon Jeong a, Weihua Song, William J. Cooper, Jinyoung Jung b,
John Greaves. Degradation of tetracycline antibiotics: Mechanisms and
kinetic
studies
for
advanced
oxidation/reduction
processes.
Chemosphere 78 (2010) 533–540
A partir de reaccions amb OH· i electrons solvatats, es va es estudiar els
mecanismes de destrucció de quatre Tetraciclines.
Per avaluar els processos d‟oxidació avançats per la destrucció de Tetraciclines
va ser necessari la velocitat de reacció, la eficiència de reacció i els mecanismes
de destrucció.
On es va realitzar la formulació de un model de la destrucció d‟aquestes quatre
Tetraciclines. Per avaluar els processos d‟oxidació avançats per la destrucció de
Tetraciclines va ser necessari la velocitat de reacció, la eficiència de reacció i els
mecanismes de destrucció.

Photodegradation of tetracyclines in aqueous solution by using UV and
UV/H2O2 oxidation processes. Jesús J. López-Peñalver,Manuel SánchezPolo, Carla V. Gómez-Pacheco and José Rivera-Utrilla. J Chem Technol
Biotechnol (2010) DOI 10.1002/jctb.2435
L‟objecte de estudi era analitzar la cinètica de degradació de tres Tetraciclines
(Oxitetraciclina, Tetraciclina i Clortetraciclina) i la influencia de les variables de
operació: la concentració, el pH, l‟addició del peròxid d‟hidrogen i l‟efecte de la
matriu aquosa.
Com a resultats va obtenir que la degradació depèn de la concentració inicial i
del pH. A baixes concentracions de peròxid d‟hidrogen va augmentar la eficàcia
amb la tècnica de fotòlisis.
La velocitat de degradació va ser major en aigües reals que en aigües ultrapures.
En conclusió la Tetraciclina per radiació UV per si sola es lenta, en canvi, el
UV/H2O2 es una alternativa interessant per oxidar Tetraciclines en solució aquosa
ja que aquest procés disminueix la concentració de carboni orgànic total.
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2.1. Introducció
Per tal de realitzar el seguiment de la reacció s‟han escollit els següents mètodes
analítics per determinar els diferents paràmetres.
HPLC per determinar la concentració de tetraciclina.
TOC per determinar la concentració de compostos orgànics e inorgànics.
Espectrofotometria UV-visible per determinar la concentració de H2O2, amb
un mètode selectiu a partir de metavanadat d‟amoni en medi àcid.
Determinacions on-line:
a. Potencial redox
b. Conductivitat
c. Oxigen dissolt
d. Determinació de pH i temperatura mitjançant un pH-metre.

Totes les rectes de calibratge realitzades per cada mètode experimental es
troben en el Annex II.
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2.1.1. Cromatografia (HPLC).
En aquest apartat es detalla el fonament teòric del HPLC, també es troba un
esquema representatiu de les parts internes i una breu descripció de l‟aparell
emprat en els experiments.
S‟explica el procediment que es va dur a terme per trobar la fase mòbil amb la
que treballar. I finalment es detallen les condicions de treball del HPLC per
determinar tetraciclina.
Fonament
La cromatografia líquida d‟alta resolució (HPLC: High performance liquid
chromatography) es una tècnica en la qual els components de la mostra es
separen entre dos fases de diferent naturalesa. Una fase estacionaria o columna i
una fase mòbil o eluent compost per diferents dissolvents en funció del analit.
Cada component té un grau de retenció que depèn de la naturalesa de la mostra,
de la composició de la fase estacionaria i de la fase mòbil.
El temps de retenció, es el temps que triga cada component en sortir de la
columna.
Un cop el component travessa la columna arriba a un detector UV-Visible que
genera un senyal en funció de la concentració i el tipus de compost.
El detector UV-VIS mesura la absorbància de la fase mòbil en el UV-Visible. En
longituds de 200 a 350 nm correspon al UV i es treballa amb làmpades de
deuteri, en canvi en longituds d‟ona de 350 a 800 es la regió del visible i es
treballa amb làmpades de tungstè.
A la figura 1 es troba un esquema de les parts del HPLC detallades en aquest
apartat.

Figura 1. Esquema del funcionament del HPLC.
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El HPLC esta equipat amb un desgasificador per la fase mòbil, una bomba
quaternària, un injector manual, un termòstat per la columna i un detector UV
diode array.
En la taula 1 trobem les característiques tècniques del HPLC que s‟ha emprat per
fer les determinacions experimentals. També es mostra una fotografia del
aparell.
Taula 1. Descripció de l’HPLC.
Instrument

HPLC

Marca

Agilent

Model

Sèrie 1200

A continuació s‟explica la determinació del mètode per determinar tetraciclina.
Determinació de la longitud d‟ona de la tetraciclina: Es va preparar un patró de
tetraciclina, es va llegir en l‟espectre fotòmetre. I es va veure en quines
longituds d‟ona absorbeix la tetraciclina tal i com es mostra en la figura 3.

Figura 3. Escombrat de la tetraciclina en el espectre.
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Selecció de la fase mòbil:
Es van provar totes les combinacions de fases mòbil que s‟adjunten en la taula 2,
fins que es va seleccionar el mètode emprat per Zhao 2009 per detectar
tetraciclina. En el temps de retenció 2.4 minuts.
Taula 2. Mètodes provats en HPLC.

Autor

Fases mòbils

Composició

Flux

Columna

(%)

(ml/min)
1

C18
250x4,6

355

1

C18
250x4,6

260

1

RP18
250X4

356

1

350

Nogueira

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

72

(2007)

MeOH

8

ACN

20

Jung

10mM fosfats

80

(2010)

MeOH

10

ACN

10

Mansilla

ACN

30

(2006)

MeOH

15

Aigua

55

0,01M Ac.ox pH4

70

MeOH

10

C18
250x4,6

ACN

20

30ºC

Zhao
(2009)
Pilorz
(2004)

MeoH

1

Aigua
(0,1M
0,058M TFA)

HCl

ó

SB C18

15

(TR
3min)

55

ACN

(nm)

=

30

En la taula 3 es detalla les condicions de treball en el HPLC per tal de detectar la
tetraciclina.
Taula 3. Condicions de treball en HPLC.
Fase estacionaria

Columna ZORBAX Eclipse XDB-C18,
4.6x150mm, 5mm.

Fase mòbil

0,01M Ac.ox pH4

70

MeOH

10

ACN

20

Flux (ml/min)

1

Pressió (bar)

85

Temps de retenció (min)

2.4

Longitud d‟ona (nm)

271

- 31 -

Esther Jaén Flores

2.1.2. Determinació del Carboni orgànic total (TOC).
En aquest apartat es detalla el fonament teòric del TOC, també es troba un
esquema representatiu de les parts internes i una breu descripció de l‟aparell
emprat en els experiments.
Fonament
L‟analitzador de TOC, basa el seu funcionament en una oxidació per combustió
catalítica i detecció per infraroig no dispersiu.
La senyal del detector del IR genera un pic, sent la seva àrea proporcional a la
concentració de TC (carboni total) i IC (carboni inorgànic). Per realitzar la
mesura del TOC, s‟ha d‟oxidar prèviament la mostra amb el fi de convertir totes
les formes de carboni presents en CO2. Per realitzar les mesures de IC, el
sistema introdueix de manera automàtica àcid en les mostres i les purga amb
aire d‟elevada puresa. D‟aquesta manera al disminuir el pH i barbotejar aire es
provoca la formació de CO2 a partir de carbonats i bicarbonats, el qual es
arrossegat per l‟aire al detector.
El volum de mostra s‟injecta sobre un catalitzador que es troba a 680 ºC. El
vapor d‟aigua generat, que interfereix absorbint en l‟infraroig, s‟elimina
mitjançant condensació, refredant el gas. La alta especificitat de la tècnica de
detecció es degut a que els infraroigs són característics de cada substància.
La mesura del TOC (carboni orgànic total) es realitza per diferencia entre el TC e
IC.
En la figura 4 trobem un esquema on es troba representat totes les parts
internes de l‟aparell emprat en la determinació del TOC, on es pot veure des de
on s‟injecta la mostra fins al detector, tot el recorregut que aquesta fa.

Figura 4. Analitzador de TOC emprat en els experiments.
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En la taula 4 trobem les característiques tècniques del TOC que s‟ha emprat per
fer les determinacions experimentals. També es mostra una fotografia del
aparell.
Taula 4. Descripció de l’analitzador de TOC.
Instrument

Analitzador TOC

Marca

Shimazdu

Model

VCSH/CSN
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2.1.3. Determinació de H2O2 per espectrefotòmetre UV-Visible.
En aquest apartat es detalla el fonament teòric del espectrefotòmetre, on
s‟explica el funcionament del aparell, també es troba un esquema representatiu
de les parts internes i un breu descripció de l‟aparell emprat en els experiments.
També s‟explica el fonament teòric per determinar el peròxid d‟hidrogen, com es
preparen els reactius i el mètode experimental.
Fonament del espectrefotòmetre
La espectrofotometría UV s‟utilitza per realitzar anàlisis qualitatius i quantitatius
del rang del espectre visible que es mostra en la figura 5.

Figura 5. Rang del ultraviolada visible.
El equip emprat té un feix de llum monocromàtic que passa a través d‟un pas
òptic determinat de la mostra. El seu funcionament es basa en la llei de
Bourguer, Lambert i Beer; els quals van establir relacions de la variació de la
intensitat de la llum per una mostra amb l‟espessor o concentració, per materials
translúcids.
El registre de la variació del coeficient de absortivitat molar, o d‟absorbància, o
de la transmitància, en funció de la longitud d‟ona dona origen al espectre o
corba espectral que indica les característiques d‟absorció de la substància en
relació a la longitud d‟ona.

- 34 -

Estudi de l'efecte de la dosificació de peròxid d'hidrogen en el procés Fotofenton aplicat a la Tetraciclina

Espectrefotòmetre bàsic
Els elements que constitueixen un espectrefotòmetre es representen en la figura
6. Consta d‟una font de llum, un selector de longitud d‟ones o monocromador, un
compartiment per col·locar la cubeta i un detector.

Figura 6. Elements que formen un espectrefotòmetre.
La mostra s‟introdueix en la cubeta i aquesta en el compartiment, la llum passa a
través de la mostra i la intensitat de la llum disminueix a causa de l‟absorció de
l‟espècie i per tant la llum que arriba al detector es menor. El detector
s‟encarrega de convertir la energia lluminosa en energia elèctrica.
Sistema òptic
El espectre emès per la làmpada es direcciona mitjançant el mirall de
condensació a traves de la reixeta d‟entrada al monocromador. La xarxa de
difracció toroïdal dispersa l‟energia en feixos monocromàtics a través de la
reixeta de sortida i el filtre fins el mirall toroïdal. El feix es reflexa en aquest
últim i es divideix mitjançant el mirall semitransparent en els feixos de la mostra
i de referència. Un cop que aquestes són travessades, mitjançant les lents
condensadores s‟enfoca en els detectors de fotodis de silici i són convertits en
senyals electròniques. A la figura 7, es mostra un diagrama del funcionament del
sistema òptic.

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

Taula 5. Descripció de l’espectrefotòmetre.

Instrument Espectrefotòmetre
Marca

Hitachi

Model

U-2001

Utilitza una xarxa de difracció d‟alta eficàcia que crea un efecte monocromador
(dispersa la llum de la font en longituds d‟ona individuals) d‟alt coeficient
d‟energia i baixa llum dispersa.

Fonament de la determinació del peròxid d’hidrogen
Mètode espectrofotomètric desenvolupat per la determinació del peròxid
d‟hidrogen durant les reaccions de fotodegradació, mètode emprat per
Nogueira,2005. La concentració de peròxid residual en el transcurs de la degradació
de compostos orgànics amb tècniques d‟oxidació avançats, es un paràmetre
important a avaluar.
El mètode es bassa en la reacció del peròxid d‟hidrogen amb metavanadat
d‟amònic en medi àcid, que de color taronja - vermell que presenta un màxim
d‟absorbància en 450 nm.

VO3

4H

H 2O2

VO23

3H 2O VO3

4H

H 2O2

VO23

3H 2O

(32)

En la reacció el vanadat (VO3-) s‟oxida a peroxovanadi (VO23+) i el peròxid
d‟hidrogen es redueix a aigua.
S‟afegeix un excés de metavanadat d‟amònic per assegurar que reacciona amb
tot el peròxid. Com a resultat, la concentració final de peroxovanadi es igual a la
concentració inicial de peròxid d‟hidrogen, per la estequiometria de la reacció i la
concentració de peroxovanadi final, es coneix la concentració de peròxid inicial.
[VO3-] = [H2O2].
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L‟absorció a 450 nm es proporcional a la [VO3-] fet que permet la quantificació
mitjançant espectrofotometría UV-visible.
La valoració del H2O2 amb permanganat es mètode convencional estandaritzat,
però no es recomanable per les reaccions Fotofenton perquè el Fe2+ reacciona
també amb permanganat, interferint en la determinació de peròxid.
Procediment
a) Preparació dels reactius:
Preparar 1L de la dissolució de metavanadat d‟amònic 0,062M en H2SO4 0,58M.
Aquesta dissolució l‟anomenarem X.
Per preparar el metavanadat d‟amònic 0,062M tenim:

0, 062moles 116,98 g puro 100 g reactivo
1L
1mol
98,5 g puro

7,3632 g NH 4VO3

Per preparar el H2SO4 0,58M tenim:

0,58moles 98, 08 g puro 100 g reactivo
ml
1L
1mol
96 g puro
1,84 g

32, 20ml H 2 SO4

Preparar H2SO4 9M.

100ml

9moles 98, 08 g puro 100 g reactivo
ml
1000ml
1mol
96 g puro
1,84 g

49,97ml

Preparar 100ml d‟una dissolució 1ml de peròxid d‟hidrogen 30% amb aigua.
Aquesta dissolució l‟anomenarem A.
b) Procediment:
Pesar 7,3632g de metavanadat d‟amònic (98.5% puresa) en un vas de
precipitats.
Pipetejar 64.4ml d‟àcid sulfúric 9M sobre el metavanadat d‟amònic.
Escalfar la mescla a 50ºC amb agitació constant.
Enrasar a 1L quan s‟hagi refredat.
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c) Preparació dels patrons seguint la següent taula:

Patró

ml X

ml A

ppm H2O2

Blanc

10

0

0

1

10

1

30

2

10

2

60

3

10

3

90

4

10

4

120

5

10

5

150

d) Llegir les absorbàncies dels patrons a 450 nm.
e) Fer una recta de calibratge. Aquesta es troba en l‟annex.
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2.1.4. Determinació del pH.
En aquest apartat es detalla el fonament teòric del pH, es troba un esquema
representatiu de les parts internes del elèctrode amb una breu descripció de
l‟aparell emprat en els experiments.
Fonament
Mesura el potencial que es desenvolupa a través de la membrana de vidre que
separa dues solucions amb concentracions diferents de protons.
L‟elèctrode de referència es (Ag/AgCl) submergit en una dissolucions de clorurs a
pH=7 amb una membrana de vidre. Al introduir l‟elèctrode un una dissolució es
dona un intercanvi de ions H+ i Na+. Les diferents concentracions de H+ dintre i
fora de la membrana provoquen diferents intercanvis, i origina la diferencia de
potencial respecte l‟elèctrode de referència intern. Tal i com es mostra en el
esquema de la figura 8.

Figura 8. Esquema d’un elèctrode de referència.
En la taula 6 trobem les característiques tècniques del pH-metre que s‟ha emprat
per fer les determinacions experimentals. També es mostra una fotografia del
aparell.
Taula 6. Descripció del pHmetre.

Instrument

pHmetre

Marca

Crison

Model

GLP22(pH), micro pH 2001
(mV)
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2.1.5. Determinacions on-line.
Es disposa d‟ una sèrie de sensors on-line, per tal de controlar certes variables
que afecten al procés Fotofenton, com són la temperatura, pH, cabal, cabal de
recirculació, conductivitat, % oxigen dissolt i potencial redox, aquests
paràmetres es mesuren i es registren de manera contínua durant les dues hores
que dura cada experiment.

a. Potencial redox: La potenciometria és una tècnica electroanalítica
quantitativa amb la qual es pot determinar la concentració d'una
espècie electroactiva en una dissolució aplicant un elèctrode de
referència (un elèctrode amb un potencial constant amb el temps i
conegut) i un elèctrode de treball (un elèctrode sensible a l'espècie
electroactiva). Existeixen elèctrodes de treball de diferents tipus
útils per diferents cations o anions.
b. Conductivitat: S‟entén per conductivitat elèctrica la capacitat que
pot tenir un cos per permetre el pas de la corrent elèctrica a través
d‟ell. La conductivitat en medi líquid està relacionada amb la
presencia de sals en dissolució, la dissociació d‟aquestes genera ions
positius i negatius capaços de transportar l‟energia elèctrica si es
sotmet el líquid a un camp elèctric.
Aquesta és directament
proporcional al pH degut a que la concentració de sals fa augmentar
l‟ió OH-. El fonament per determinar la conductivitat, es realitza per
mesura directa mitjançant una sonda.
c. Oxigen dissolt: Es determina l‟oxigen dissolt per mesura directa
mitjançant una sonda que s‟introdueix en la dissolució. S‟entén per
oxigen dissolt la quantitat d‟oxigen que està dissolt en les aigües
superficials. El nivell OD potser un indicador del grau de
contaminació de l‟aigua, si el nivell d‟aquest és baix indica
contaminació en matèria orgànica que proporciona mala qualitat
d‟aigua amb la conseqüent mort de determinades formes de vida
(animal i vegetal). La quantitat d‟oxigen que pot dissoldre‟s a l‟aigua
depèn de la temperatura, un aigua freda pot contenir una
concentració d‟oxigen més alta, en canvi a temperatures més
elevades el nivell d‟oxigen és menor.
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En aquest capítol es detalla el protocol experimental emprat per cada
experiment.
Els experiments s‟han realitzat en dos tipus de reactors, un reactor a escala de
laboratori de capacitat per tractar 1 L de mostra. I una planta pilot, on es
disposa d‟un reactor que permet treballar amb volums de 8 a 12 L.
Variables del sistema d’estudi
En la següent taula, es mostren les diferents variables del sistema estudiat que
es poden modificar per tal d‟estudiar el comportament.
Més endavant, es mostrarà aquesta taula al inici de capítol experimental, on
s‟indicaran els valor fixats per cada variable.

Taula 1. Variables del sistema d’estudi.

Contaminant:

Concentració (mg/L)
TOC (mg/L)
Tamany del reactor (L)

Reactius:

Carrega de H2O2 (mg/L)
Carrega de Fe+2 (mg/L)
Protocol de dosificació de reactius (ml/min)
Intensitat de radiació (fotons/min)

Procés:

Cabal de recirculació (ml/min)
pH
Temps (min)
Cabal de la línea de mesura (L/min)
Tipus de llum: longitud d‟ona (nm) i potencia (W)
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Presa de mostra
Al prendre les mostres del reactor tant de 1 L com al de 12 L , cal conservar-les
amb gel o al congelador, ja que d‟aquesta manera es para la reacció de
degradació .
Per tal de realitzar les determinacions experimentals corresponents, s‟ha elaborat
un protocol.

Determinació del peròxid d‟hidrogen:
Agafar matrassos de 10 ml,
introduir 1.1 ml de metavanadat d‟amònic. Rotular els matrassos pel
blanc, les mostres als 0,10,20,30,45,60,75,90,120 minuts. Introduir amb
una micropipeta 1 ml de mostra a cada temps en el matràs corresponent.
Determinació del TOC: Agafar tubs de plàstic i rotular-los pels temps
0,10,20,30,45,60,75,90,120 minuts. Agafar un recipient amb gel per
mantenir el tubs freds. Amb una xeringa de 10 ml introduir dintre del vials
9 ml de mostra a cada temps corresponent.
Determinació del HPLC: Agafar tubs ependorfs i rotular pels temps 0, 2.5,
5,7.5,10,15,20,30,45,60,75,90,120 minuts. Introduir amb una micropipeta
1 ml de mostra.
Aquest protocol es troba recollit en una graella, que ens permet treballar de
forma repetitiva i sistemàtica. Aquesta disposa d‟un apartat amb un check-list
per tal de fer les comprovacions inicials avanç de començar l‟experiment. Tots el
experiments són codificats en la graella per després poder tractar les dades i
tenir controlat els experiments realitzats i en quines condicions. Aquesta graella
es troba en l‟Annex.
Disseny

S‟han realitzats els blancs per garantir que la mineralització que es
produeix es degut a la reacció Fotofenton.
S‟ha realitzat un estudi preliminar, modificant individualment una de les
variables i mantenint constant la resta de variables del sistema a un valor
de referència. En aquest cas, per diferents dosis de peròxid d‟hidrogen.
Es programa un disseny experimental en estrella 22, que s‟ha realitzat en
la planta pilot.
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3.1. Esquema experimental a escala laboratori
En la figura 1, es mostra un esquema del muntatge experimental per tractar 1 L
de dissolució problema.

Figura 1. Muntatge experimental del reactor de 1.5L.

3.2. Metodologia
laboratori

experimental

a

escala

de

Per realitzar els experiments previs a escala laboratori s‟ha fet servir un reactor
de capacitat 1.5 L amb una camisa per refrigerar.
Procediment
Rentar el reactor amb aigua destil·lada abans d‟introduir la mostra.
Preparar 1L de la dissolució a tractar, en aquest cas 20 ppm de tetraciclina
(TC).
Preparar el muntatge com es mostra en la figura 1. Introduir gel en
reactor 1 per mantenir la temperatura del reactor 2 a 17ºC.
Col·locar la llum ultraviolada sobre el reactor 2 a 20 cm per sobre del
nivell de mostra. La llum es Ultra-Vitalux®, Osram, 300W amb filament de
tungstè. El espectre de radiació va de 400-550 nm.
Obrir el flux de refrigeració al mínim.
Introduir la mostra problema en el reactor 2.
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Calibrar el pHmetre e introduir els elèctrodes i la sonda de temperatura
dintre del reactor.
Agitar la mostra durant 5 minuts i verificar el valor del TOC inicial.
Ajustar el pH de la mostra entre 2.5 i 4 amb HCl 1M.
Afegir les concentracions de sulfat de ferro i esperar a que estigui
totalment dissolt.
Afegir el volum de peròxid d‟hidrogen i simultàniament encendre la llum i
activar el cronòmetre.
Prendre mostres per realitzar les determinacions pertinents que es
detallen en el apartat de presa de mostra.
Un cop finalitza l‟experiment:
-

Apagar la llum.

-

Tancar la clau d‟aigua de la refrigeració.

-

Buidar la mostra al bidó de reactius.

-

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

3.3. Esquema experimental a escala planta pilot
En aquest apartat es detalla la versatilitat de la planta pilot, en la figura 2, es
mostra un esquema general de la planta. La construcció de la planta permet
treballar amb diferents volums de mostra, ja que hi ha l‟opció d‟adaptar un
depòsit extern de diferents volums. També permet realitzar diferents processos
d‟oxidació avançats, ja que permet emprar diferents tipus de llums, inclús
adaptar un foto-reactor.
La planta disposa d‟un software d‟adquisició de dades i control automàtic marca
Eurotherm®, on es poden visualitzar i registrar en línea els valors de pH,
potencial Redox, temperatura de la línea de medició i del interior del reactor.
També consta d‟un sistema de bombeig per mantenir el cabal de recirculació i un
sistema de quatre bombes peristàltiques per tal de controlar la dosificació tan
quan es regula el pH o la adició de reactius.
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Figura 2. Esquema de la planta pilot 12L.

En la figura 3, es mostra una fotografia de la planta en uns dels possibles
muntatges.

Figura 3. Fotografia de la planta pilot 12L.
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Muntatge A
Consta del mateixos elements que l‟esquema de la planta general, a més d‟un
reactor encamisat de vidre de 12 litres de capacitat. I un reactor tubular on el
seu interior conté una làmpada de mercuri de baixa pressió de 55 W en un
portalàmpades de quars natural. En la figura 4 es mostra un esquema de la
planta pilot amb el muntatge A.

Figura 4. Esquema de la planta pilot amb el muntatge A.
I en la figura 4 es mostra la distribució espectral d‟una làmpada de mercuri de
baixa pressió.

Figura 5. Distribució espectral d’una làmpada de mercuri de baixa
pressió.
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Muntatge B
Consta del mateixos elements que l‟esquema de la planta general, però en
aquest muntatge el reactor encamisat de vidre de 12 litres de capacitat, consta
d‟un portalàmpades on s‟ha introduït un llamparà de mercuri de mitjana pressió
UV TQ718 de 700 W. En la figura 6 es mostra un esquema de la planta pilot amb
el muntatge B.

Figura 6. Esquema de la planta pilot 12L.
I en la figura 7 es mostra la distribució espectral d‟una làmpada de mercuri de
mitja pressió.

Figura 7. Distribució espectral d’una làmpada de mercuri de mitja
pressió.
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3.3.1. Metodologia experimental a escala planta pilot
Procediment d‟operació amb la planta pilot:
1. Encendre l‟ordinador que està connectat a la planta.
2. Posar en marxa el quadre elèctric de la planta.
3. Retirar la solució tampó dels elèctrodes i netejar-los amb aigua destil·lada.
4. Comprovar que la vàlvula de buidat (V-2) està tancada.
5. Tancar la vàlvula de sortida del reactor (V-9A).
6. Preparar la mostra a tractar en els matrassos e introduir-los en el reactor

encamisat.
7. Obrir la vàlvula (v-9A).
8. Obrir mitjançant SCADA la electrovàlvula EV-001 i EV-002.
9. Engegar la bomba (OYPR-001) des de SCADA al 80%.
10. Comprovar que el cabal que passa pels elèctrodes està entre 1-2 ml/min.
11. Obrir Matlab per ajustar el pH.
12. Comprovar el TOC inicial de la mostra.
13. Dissoldre el FeSO4 e introduir-lo al reactor.
14. Esperar a que la mostra s‟homogeneïtzi i mesurar el volum de H2O2.
15. Generar en SCADA l‟arxiu d‟adquisició de dades.
16. Encendre la llum, iniciar el cronòmetre, addicionar el H2O2, iniciar el SCADA.
17. Seguir el mateix protocol de presa de mostres que en el mètode experimental

del laboratori.
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3.4. 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
llavors els següents punts:
Normes i recomanacions generals

Al laboratori només s'hi pot anar amb el quadern i la calculadora. Els altres
objectes i roba (maleta, abric, bufanda, corbata, etc). han de quedar al
aula.
A l‟entrada i sortida del laboratori, no s‟ha de córrer, ni frissar.
Està prohibit treure productes o materials del laboratori sense autorització.
El lloc de treball s‟ha de mantenir sempre net i en ordre. La taula de
treball ha d‟estar lliure d‟objectes innecessaris per fer feina.
S‟han de llençar els objectes de vidre trencats només a recipients que
tinguin aquesta finalitat.
Cal col·locar els residus a llocs destinats amb aquest fi i seguir els
procediment adequats per eliminar-los.
Cal netejar IMMEDIATAMENT qualsevol vessament de producte químic,
seguint les recomanacions de les fitxes de seguretat.

Normes i recomanacions personals

No es pot menjar ni beure al laboratori.
Durant el treball al laboratori no s‟han d‟usar lents de contacte.
S‟ha d‟evitar l‟ús de polseres, anells, penjolls, mànigues amples o
bufandes que es puguin introduir o enganxar-se en els objectes o
muntatges de treball. També s‟han de dur els cabells recollits.
S‟ha d‟evitar qualsevol acció que provoqui transferència d‟agents químics a
la boca, com, per exemple, aferrar etiquetes o mossegar bolígrafs.
Es recomana l‟ús de bates de laboratori.
L‟organisme pot absorbir alguns productes químics a través de la pell, per
això, per evitar el contacte de la pell amb els productes químics, es
recomana l‟ús de guants adequats.
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Si s‟han de manipular materials calents, és obligatori usar guants de
protecció davant la calor. En especial, cal anar en compte amb el vidre
calent, perquè el seu aspecte no el delata.
Normes i recomanacions a l’hora de manipular els 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 tòxics, volàtils i/o inflamables s‟han de manipular en
vitrines.
Els àcids sempre es diluiran posant-los sobre aigua i mai posant aigua
sobre els àcids concentrats.
Abans d‟usar productes inflamables s‟haurà de comprovar que a prop no hi
ha cremadors encesos o qualsevol focus d‟ignició.
Per escalfar productes inflamables s‟ha de fer servir una manta o placa
calefactora, mai un fogó amb flama.
Mai no s‟ha de pipetejar amb la boca, cal utilitzar una pera succionadora.
No s‟ha d‟ensumar mai un gas directament, sinó que s‟ha d‟acostar el gas
cap al nas, amb la mà.
Quan s‟escalfin tubs d‟assaig, mai no s‟han de dirigir cap a les persones.
Els tubs s‟han d‟escalfar pel mig de la zona plena i donant petites voltes,
mai pel fons.
Mai no s‟han d‟escalfar recipients tancats.
Sempre que es faci un transvasament de producte s‟ha de fer amb un
embut o bé amb una vareta de vidre per evitar esquitxades.
Els taps dels reactius mai no s‟han de deixar damunt la taula, per tal
d‟evitar possibles contaminacions.
Cal vigilar que les espàtules, pipetes i, en general tots els estris per
manipular reactius, estiguin ben nets i eixuts abans d‟emprar-los.
Un cop extreta la quantitat de producte necessària, hem de tancar els
recipients IMMEDIATAMENT. Alguns productes alliberen gran quantitat de
vapors perjudicials
Si sobra alguna quantitat de reactiu, mai no s‟ha de tornar a introduir al
recipient original d‟aquesta manera s‟evitarà que es contamini.
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Precaucions en la manipulació de llampares
Les radiacions òptiques de les llampares presenten un risc potencial per els ulls i
la pell. Es per aquest motiu, que es molt important protegir-los davant dels
efectes nocius de les radiacions.
Portar ulleres de protecció amb filtres adequades per protegir els ulls de
las radiacions, sobretot en l‟ús de llampares laser o ultraviolades. Els
possibles efectes per la vista són conjuntivitis e inflamació de la còrnia,
aquest efectes solen ser reversibles. Però una inadequada exposició pot
provocar cataractes.
Cobrir el cos amb la bata i pantalons llargs, per evitar cremades en la pell.
Les radiacions per sota dels 400 nm provoquen l‟aparició de eritemes de
varietat variable des de simples irradiacions fins a cremades profundes.
També son comunes les reaccions foto-al·lèrgiques en persones que
prenen medicacions fotosensibles o persones amb certes enfermetats de la
pell. Les longituds d‟ona entre 280 i 300 nm són més perilloses per la pell i
provoquen un elevat risc cancerigen. Per tant, es necessari extremar les
precaucions i minimitzar les exposicions.
Per la manipulació i posicionament de les llampares sempre seguir les
instruccions d‟ús del fabricant.
Com estan connectades a la xarxa elèctrica i es troba col·locada dintre del
reactor que conte aigua, extremar les precaucions per evitar el risc
d‟electrocució.

3.5. 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, per tal de que després puguin ser tractats.
L‟aigua de refrigeració de cada experiment ha sigut recuperada, per
reutilitzar l‟aigua com a primer rentat del material de laboratori.
Les pipetes pasteur de plàstic ha sigut reemplaçades per pipetes de vidre,
ja que són reutilitzables.
S‟han preparat volums grans de reactiu per minimitzar les aigües de
rentat.
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Etiquetatge de residus químics
Les etiquetes d‟identificació dels residus químics generats a la UPC reuneixen els
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 a informar del risc
associat al mateix, tant al productor, transportista com al gestor final del mateix.
Les etiquetes han estat personalitzades per a la UPC. Existeix un model
d‟etiqueta genèrica per a cada grup de residus, que inclou els pictogrames i
frases de risc i seguretat associades.

Figura 8. Model d’etiqueta per els bidons de residus.
És obligatori completar tots els camps referits a la identificació del productor del
residu (laboratori, departament, escola i campus, telèfon) i a la data d‟inici
d‟envasat (data en què s‟ha començat a omplir l‟envàs per primera
vegada).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 a detallar la informació de la composició
de residu. Per a millor distinció de les etiquetes, cada grup de classificació
disposa d‟un color distintiu. A l‟annex es troba una taula on s‟indica la relació de
grups de classificació, dels diferents subgrups i dels colors de les etiquetes
associats.
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4.1. Experiments escala laboratori
En aquest apartat s‟han realitzat els experiments a escala de laboratori, en la
taula 1, es mostren els diferents paràmetres del sistema sobre els qual es
realitzar modificacions per tal de que actuïn com a variables del sistema. En
aquests estudi s‟han mantingut fixos tots els paràmetres menys la concentració
de peròxid d‟hidrogen. Més endavant en l‟apartat de experiments amb diferents
dosis (4.1.3) també s‟han fet modificacions sobre la concentració de ferro.
Taula 1. Determinació dels paràmetres.

Concentració (mg/L)
Contaminant: TOC (mg/L)

Reactius:

20
11,56

Tamany del reactor (L)

1

Carrega de H2O2 (mg/L)

VARIABLE

Carrega de Fe+2 (mg/L)

VARIABLE

pH

2,9±0,5

Temps (min)

120

Tipus de llum: longitud d‟ona
(nm) i potencia (W)
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4.1.1. Experiments previs.
Inicialment, es van plantejar experiments previs en les condicions que es
mostren en la taula 2. La concentració de contaminant es va decidir en relació a
altres estudis d‟aquesta substància (Nogueira). Es van realitzar diferents dosis
de reactiu peròxid d‟hidrogen per veure com afecta en la degradació de la
tetraciclina.
Aquests experiments, van servir per practicar el protocol del mètode
experimental. També es va comprovar la eficàcia per degradar Tetraciclina
mitjançant el procés Fotofenton.

Taula 2. Codificació del experiments previs.

Experiment

TC

Fe

H2O2

Llum

20_20_800_SI

20

20

800

SI

20_20_700_SI

20

20

700

SI

20_20_600_SI

20

20

600

SI

20_20_400_SI

20

20

400

SI
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En la figura 1, es mostren els resultats obtinguts dels experiments previs, es va
realitzar el seguiment del TOC i del Peròxid d‟hidrogen.
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0,80
0,70
0,60

C/Co

0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

0
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Temps (min)
20_20_400_LLUM
20_20_800

20_20_600_LLUM
H2O2(800)

H2O2(400)
20_20_700_LLUM

H2O2(600)
H2O2(700)

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

S‟ha aconseguit a partir d‟aquests experiments determinar el protocol per
treballar de forma sistemàtica.
Es proposa de cara a futurs experiments, agafar mostra per seguir el
peròxid d‟hidrogen fins arribar les dos hores.
Excepte el experiment amb 700 ppm de peròxid d‟hidrogen, a mesura que
s‟augmenta la concentració la velocitat de degradació es major.
Per evitar resultats experimentals erronis com l‟experiment de 700 ppm,
s‟elabora un protocol de neteja del reactor, per evitar contaminacions de
matèria orgànica.
Es comprova que el tractament Fotofenton, és útil per degradar
Tetraciclina.
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4.1.2. Blancs.
Es van realitzar els blancs, modificant les variables per tal d‟observar el
comportament del TOC, la concentració de Tetraciclina i la concentració de
Peròxid.
En la taula 3, es mostren les condicions per a cada blanc i la seva codificació
d‟experiments.
Taula 3. Codificació dels blancs.

Experiment

TC

Fe

H2O2

Llum

20_0_0_SI

20

0

0

SI

20_20_0_NO

20

20

0

NO

20_0_1000_NO

20

0

1000

NO

20_0_1000_SI

20

0

1000

SI

20_20_0_SI

20

20

0

SI

20_20_1000_NO

20

20

1000

NO

En la figura 2, es mostra l‟evolució en el temps de la concentració de TOC i de
Tetraciclina, quan la mostra es sotmet només a la interacció de la llum. En
aquestes condicions, no s‟aconsegueix degradar la mostra a tractar.
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Figura 2. Gràfica del blanc mostra i llum.
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En la figura 3, es mostra l‟evolució en el temps de la concentració de TOC i de
Tetraciclina, quan la mostra es sotmet només a la interacció d‟una concentració
de ferro de 20 ppm. En aquestes condicions, no s‟aconsegueix degradar el
carboni orgànic total, però en els primers minuts d‟experiment la Tetraciclina es
degrada fins que resta un 20% de la concentració inicial.
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Figura 3. Gràfica del blanc mostra i Ferro.

En la figura 4, es mostra l‟evolució en el temps de la concentració de TOC,
Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d‟una
concentració de peròxid de 1000 ppm. En aquestes condicions, no s‟aconsegueix
degradar el carboni orgànic total, i la concentració de peròxid no disminueix. En
canvi, en els primers minuts d‟experiment els 20 ppm de Tetraciclina es
degraden.
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Figura 4. Gràfica del blanc mostra i Peròxid d’hidrogen.
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En la figura 5, es mostra l‟evolució en el temps de la concentració de TOC,
Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d‟una
concentració de peròxid de 1000 ppm i llum. En aquestes condicions, no
s‟aconsegueix degradar el carboni orgànic total, i la concentració de peròxid no
disminueix. En canvi, en els primers minuts d‟experiment els 20 ppm de
Tetraciclina es degraden.
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Figura 5. Gràfica del blanc mostra, Peròxid d’hidrogen i llum.
En la figura 6, es mostra l‟evolució en el temps de la concentració de TOC i de
Tetraciclina, quan la mostra es sotmet només a la interacció d‟una concentració
de ferro de 20 ppm i llum. En aquestes condicions, no s‟aconsegueix degradar el
carboni orgànic total, però en els primers minuts d‟experiment la Tetraciclina es
degrada fins que resta un 40% de la concentració inicial.
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Figura 6. Gràfica del blanc mostra, Ferro i llum.
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En la figura 7, es mostra l‟evolució en el temps de la concentració de TOC,
Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d‟una
concentració de peròxid de 1000 ppm, 20 ppm de ferro. En aquestes condicions,
s‟aconsegueix degradar el carboni orgànic total un 20%, i la concentració de
peròxid es consumeix un 60%. En canvi, en els primers minuts d‟experiment els
20 ppm de Tetraciclina es degraden.
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Figura 7. Gràfica del blanc mostra, Peròxid d’hidrogen i Ferro.

En la figura 8, es mostra l‟evolució en el temps de la concentració de TOC de tots
els experiments blancs realitzats. Es comprova que l‟experiment realitzat amb els
reactius Fenton es l‟únic que aconsegueix degradar lleugerament la substància.
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Figura 8. Comparació del TOC dels blancs.
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4.1.3. Experiments amb diferents dosis.
Es van realitzar diferents experiments, modificant les variables per tal d‟observar
el comportament del TOC, la concentració de Tetraciclina i la concentració de
Peròxid. Es va partir d‟una elevada concentració de peròxid d‟hidrogen, que es va
anant disminuint, al igual que la concentració de ferro, ja que la tetraciclina es
degradava millor.
En la taula 4, es mostren les condicions per a cada experiment i la seva
codificació d‟experiments.

Taula 4. Codificació dels experiments.

Codificació

Experiment

TC

Fe

H2O2

Llum

Exp.1

20_20_1000

20

20

1000

SI

Exp.2

20_20_800

20

20

800

SI

Exp.3

20_20_600

20

20

600

SI

Exp.4

20_10_500

20

10

500

SI

Exp.5

20_10_250

20

10

250

SI

Exp.6

20_10_100

20

10

100

SI

Exp.7

20_10_50

20

10

50

SI

Exp.8

20_5_50

20

5

50

SI

Exp.9

20_5_25

20

5

25

SI
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En la figura 9, es mostra l‟evolució en el temps de la concentració de TOC,
Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d‟una
concentració de peròxid de 1000 ppm, 20 ppm de ferro i llum. En aquestes
condicions, s‟aconsegueix degradar el carboni orgànic total un 80% i a partir del
minut 85 s‟esgota la concentració de peròxid i el TOC roman constant fins
finalitzar l‟experiment, i la concentració de peròxid es consumeix un 80% en els
primers 45 minuts. En canvi, en els primers minuts d‟experiment els 20 ppm de
Tetraciclina es degraden.
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Figura 9. Representació gràfica del resultats de Exp.1.
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En la figura 10, es mostra l‟evolució en el temps de la concentració de TOC,
Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d‟una
concentració de peròxid de 800 ppm, 20 ppm de ferro i llum. En aquestes
condicions, s‟aconsegueix degradar el carboni orgànic total un 95%, la
concentració de peròxid es consumeix totalment de forma progressiva fins
finalitzar l‟experiment. En canvi, en els primers minuts d‟experiment els 20 ppm
de Tetraciclina es degraden.
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Figura 10. Representació gràfica del resultats de Exp.2.
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En la figura 11, es mostra l‟evolució en el temps de la concentració de TOC,
Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d‟una
concentració de peròxid de 600 ppm, 20 ppm de ferro i llum. En aquestes
condicions, s‟aconsegueix degradar el carboni orgànic total un 80%, a partir del
minut 75 s‟esgota la concentració de peròxid i el TOC roman constant fins
finalitzar l‟experiment. En canvi, en els primers minuts d‟experiment els 20 ppm
de Tetraciclina es degraden.
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Figura 11. Representació gràfica del resultats de Exp.3.
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En la figura 12, es mostra l‟evolució en el temps de la concentració de TOC,
Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d‟una
concentració de peròxid de 500 ppm, 10 ppm de ferro i llum. En aquestes
condicions, s‟aconsegueix degradar el carboni orgànic total un 80%, a partir del
minut 75 la concentració de peròxid i el TOC roman constant fins finalitzar
l‟experiment. En canvi, en els primers minuts d‟experiment els 20 ppm de
Tetraciclina es degraden.
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Figura 12. Representació gràfica del resultats de Exp.4.
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En la figura 13, es mostra l‟evolució en el temps de la concentració de TOC,
Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d‟una
concentració de peròxid de 250 ppm, 10 ppm de ferro i llum. En aquestes
condicions, s‟aconsegueix degradar el carboni orgànic total un 85%, la
concentració de peròxid es consumeix totalment de forma progressiva fins
finalitzar l‟experiment. Cal destacar que en els primers 20 minuts ja s‟ha
degradat un 60% de TOC. En canvi, en els primers minuts d‟experiment els 20
ppm de Tetraciclina es degraden.
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Figura 13. Representació gràfica del resultats de Exp.5.
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En la figura 14, es mostra l‟evolució en el temps de la concentració de TOC,
Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d‟una
concentració de peròxid de 100 ppm, 10 ppm de ferro i llum. En aquestes
condicions, s‟aconsegueix degradar el carboni orgànic total un 80%, la
concentració de peròxid es consumeix un 95% de forma progressiva fins
finalitzar l‟experiment. Cal destacar que en els primers 30 minuts ja s‟ha
degradat un 60% de TOC. En canvi, en els primers minuts d‟experiment els 20
ppm de Tetraciclina es degraden.
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Figura 14. Representació gràfica del resultats de Exp.6.
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En la figura 15, es mostra l‟evolució en el temps de la concentració de TOC,
Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d‟una
concentració de peròxid de 50 ppm, 10 ppm de ferro i llum. En aquestes
condicions, s‟aconsegueix degradar el carboni orgànic total un 70%, la
concentració de peròxid es consumeix totalment en el minut 45. Cal destacar que
en aquestes condicions la degradació en els primers minuts d‟experiment es més
lenta. En canvi, en els primers minuts d‟experiment els 20 ppm de Tetraciclina es
degraden.
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Figura 15. Representació gràfica del resultats de Exp.7.
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En la figura 16, es mostra l‟evolució en el temps de la concentració de TOC,
Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d‟una
concentració de peròxid de 50 ppm, 5 ppm de ferro i llum. En aquestes
condicions, s‟aconsegueix degradar el carboni orgànic total un 70%, la
concentració de peròxid es consumeix totalment en el minut 45. Cal destacar que
en aquestes condicions la degradació en els primers minuts d‟experiment es més
lenta, aquest cas es molt semblant al cas anterior, ja que es treballa a
concentracions molt petites de peròxid d‟hidrogen. Les mostres de HPLC no es
van poder mesurar per problemes tècnics amb l‟aparell.
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Figura 16. Representació gràfica del resultats de Exp.8.
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En la figura 17, es mostra l‟evolució en el temps de la concentració de TOC,
Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d‟una
concentració de peròxid de 25 ppm, 5 ppm de ferro i llum. En aquestes
condicions, s‟aconsegueix degradar el carboni orgànic total un 50%, la
concentració de peròxid es consumeix progressivament fins el minut 30, a partir
d‟aquest temps tant la concentració de peròxid d‟hidrogen com la concentració
de TOC es mantenen constant fins la finalització de l‟experiment. En canvi, en
els primers minuts d‟experiment els 20 ppm de Tetraciclina es degraden.
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Figura 17. Representació gràfica del resultats de Exp.9.
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En la figura 18, es mostra la degradació de la Tetraciclina, fent el seguiment de
la substància amb la tècnica HPLC, per les diferents condicions aplicades a cada
experiment. En la gràfica, es comparen tots el experiments relalitzats i s‟observa
que en els 2 minuts primers d‟experiment, gairabe la concentració es cero. I en
l‟experiment més desfavorable s‟obte una concentració de cero en els primer 10
minuts d‟experiment.
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Figura 18. Representació gràfica de la comparació del resultats
obtinguts en HPLC dels experiments.
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En la figura 19, es mostra la degradació del Carboni orgànic total (TOC), per les
diferents condicions aplicades a cada experiment. En la gràfica, es comparen tots
el experiments relalitzats.
On s‟observa que l‟experiment que més degrada és de 800 ppm de peròxid
d‟hidrogen amb 20 ppm de ferro. Però si reduim la concentració de ferro i de
peròxid d‟hidrogen també s‟assoleixen percentatges elevats de degradació i es
reduiria el cost del tractament. Un experiment on es van assolir valor de
degradació alts va ser el de 10_100, on només es troba una diferencia de
degradació amb el de 20_800 d‟un 10%.

1,00
20_1000

20_800

20_600

10_500

10_250

10_100

10_50

5_50

5_25

0,90

0,80

0,70

C/Co

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
0

20

40

60
Temps (min)

80

100

Figura 19. Representació gràfica de la comparació del resultats
obtinguts en TOC dels experiments.
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4.1.4. Estudi de la temperatura en les reaccions Fenton.
Es van realitzar experiments sense llum, es a dir en condicions Fenton, en les
mateixes condicions però variant la temperatura. Un primer experiment es va
realitzar a la temperatura de 17 ºC que es la temperatura que s‟ha intentat
mantenir en tots el experiments realitzats en el laboratori mitjançant la
recirculació d‟aigua per la camisa del reactor. I els altres dos experiments, on es
va instal·lar un bany amb una bomba peristàltica, per mantenir la temperatura a
30ºC i 50ºC, en la figura 20 es pot observar una fotografia del muntatge
realitzat.

Figura 20. Fotografia del muntatge per mantenir la temperatura
constat a 50ºC.

En la taula 5, es mostren les condicions per a cada experiment i la seva
codificació.
Taula 5. Codificació dels experiments.

Experiment

TC

Fe

H2O2

Llum

Temperatura

20_5_50_NO

20

5

50

NO

17ºC

20_5_50_NO(30ºC) 20

5

50

NO

30ºC

20_5_50_NO(50ºC) 20

5

50

NO

50ºC

- 75 -

Esther Jaén Flores

En les figures 21 i 22, es mostra l‟evolució en el temps de la concentració de
TOC, Tetraciclina i del peròxid. La mostra es sotmet només a la interacció d‟una
concentració de peròxid d‟hidrogen de 50 ppm i 5 ppm de ferro. S‟observa que al
aplicar una temperatura més elevada el peròxid d‟hidrogen es consumeix més
ràpid i de forma més violenta, tot i que al final del experiment s‟arriben a
percentatges de degradació molt similars. En aquests casos, igual que en els
anteriors la concentració de tetraciclina es degrada en els primers minuts
d‟experiment.

C/Co

La durada del experiment va ser de 2 hores com en els casos anteriors, però s‟ha
fet la gràfica fins al minut 60, ja que a partir d‟aquest temps els paràmetres es
mantenien constant.
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Figura 21a Representació gràfica del resultats a la temperatura 17ºC.
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Figura 21b. Representació gràfica del resultats a la temperatura
50ºC.
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Figura 21c. Representació gràfica del resultats a la temperatura 30ºC.

En la figura 22, s‟ha representat els experiments junts, per observar millor que el
fet de aumentar la temperatura millora el procés de degradació, la reacció es
més efectiva en els primers 10 minuts, ja que en aquests temps la substancia
s‟ha degradat totalment i TOC es mante constant fins finalitzar l‟experiment.
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Figura 22. Representació gràfica del TOC dels experiments variant la
temperatura.
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4.2. Conclusions dels resultats experimentals
Els processos Fenton i Fotofenton, són efectius en la degració d‟un
contaminant d‟ús comú com és l‟antibiòtic tetraciclina.
El procés més eficient per degradar tetraciclina és el Fotofenton, on s‟ha
aconseguit degradar fins un 90% de carboni orgànic total, segons les
condicions experimentals fixades.
El procés Fenton, tambè degrada la tetraciclina, però en les mateixes
condicions que el procés Foto-feton, només degrada un 20% de TOC.
Al aplicar un increment de temperatura de 30 ºC al procés Fenton,
s‟aconseguix degradar un 30 % de TOC.
La degradació de la concentració de tetraciclina, ocurreix en els primers
minuts de l‟experiment, independentment de quines siguin les condicions
experimentals.
S‟ha definit la metodologia analítica, determinant el TOC, l‟HPLC, el pH, la
concentració de peròxid d‟hidrogen amb metavanadat amonic. S‟han
realitzat les corbes de calibració de cada mètode.
S‟han estudiat les condicions òptimes del procés per tal de mineralitzar
completament el contaminant. Observant-se que el rati H2O2: Fe(II)
influeix en la velocitat de degradació.
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5.1. Experiments amb substancia innòcua
En aquest apartat es mostren els resultats obtinguts de realitzar experiments en
la planta pilot, degut que es tracten volums de 12 litres, es va decidir realitzar
aquests experiments previs amb cafeïna, ja que es una droga d‟ús comú, fàcil
d‟adquirir i econòmica. Un altre motiu per escollir una substancia innòcua, va ser
que per tal de ser el més sostenible possible, utilitzar una substancia de la qual
teníem estudis de que aconseguiríem degradar-la completament, d‟aquesta
manera no generar cap residu.
A més, era necessari realitzar una sèrie de experiments en la planta per
familiaritzar-me amb l‟automatització i les noves condicions de treball.
Aquest conjunt d‟experiments s‟han seleccionat de manera que permeten
sistematitzar-te amb els experiments que requereixen dosificació. L‟estudi que
es realitzarà amb la tetraciclina utilitzarà la dosificació del reactiu peròxid
d‟hidrogen per tal d‟aconseguir un tractament eficient.
En la taula 1, es mostren les condicions de dosificació per la cafeïna. D‟aquesta
manera es va realitzar un estudi previ per veure l‟eficàcia de la dosificació en la
reacció Fotofenton.

Taula 1. Codificació del experiments previs.

Experiment

Cafè Fe

H2O2

%

300_40_1500_20%

300

40

1500

20

300_40_1500_100%

300

40

1500

100

300_40_3000_20%

300

40

3000

20

300_40_3000_100%

300

40

3000

100

En la figura 1, es mostren el resultats de dos experiment amb 300 ppm de
cafeïna i 1500 ppm de peròxid d‟hidrogen, però variant el percentatge inicial
d‟adició de peròxid i per tant el percentatge de dosificació en el temps.
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Figura 1. Representació gràfica del TOC i peròxid d’hidrogen amb
diferents percentatges de dosificació inicial.

En la figura 2, es mostren el resultats de dos experiment amb 300 ppm de
cafeïna i 3000 ppm de peròxid d‟hidrogen, però variant el percentatge inicial
d‟adició de peròxid i per tant el percentatge de dosificació en el temps.
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Figura 2. Representació gràfica del TOC i peròxid d’hidrogen amb
diferents percentatges de dosificació inicial.
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Tant en la figura 1 com a la figura 2, s‟observa que l‟efecte de la dosifica no
afecte gaire en la degradació, ja que en el primer cas s‟arriba al mateix
percentatge de TOC tant si es dosifica com si no, i en el segon cas es més efectiu
el procés sense dosificació.
Aquest efecte es degut a que el reactiu Fenton es troba en excés, per aquest
motiu es dissenya una segona sèrie d‟experiments reduint les concentracions del
reactiu, per tal de veure si l‟efecte de la dosificació es efectiu per aquests tipus
de processos. I també es dosificarà durant 60 minuts però variant el temps en
que es comença a dosificar. En la taula 2, es detallen les condicions
experimentals per cada experiment.

Taula 2. Codificació del segon disseny d’experiments cafeïna.

Experiment

Cafè Fe

H2O2

%

R_100%_min0

300

10

500

100

A_10%_min0

300

10

500

10

B_10%_min30

300

10

500

10

C_30%_min0

300

10

500

30

D_30%_min30

300

10

500

30

En la figura 3, es mostren el resultats obtinguts dels experiments comparant
amb l‟experiment de referència que es afegint el 100% del reactiu en el temps
cero. Es va aconseguir degradar un 10% més el TOC degut al protocol de
dosificació. Per tant, es comprova l‟efectivitat del protocol de dosificació per
futurs dissenys experimental amb Tetraciclina. També s‟observa que la variable
temps afecta a la degradació si comparem l‟experiment A i el B, es més efectiu
amb el mateix percentatge de peròxid d‟hidrogen començar la dosificació abans.
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Figura 3. Representació gràfica del TOC i peròxid d’hidrogen amb
diferents percentatges de dosificació inicia i diferents temps d’addició del
peròxid d’hidrogen.
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5.2. Experiments amb tetraciclina muntatge A
Es va proposar realitzar els blanc amb el muntatge experimental A, de manera
que durant l‟experiment la mostra problema es recircularà pel foto-reactor on la
llum de 254 nm produeix fotòlisis (7) i al afegir ferro i peròxid d‟hidrogen (31):
H2O + hv → H + HO
Fe+2 + H2O2  Fe+3 + HO-+ HO·

(7)
(31)

En la taula 3, es mostren els diferents paràmetres del sistema sobre els qual es
realitzar modificacions per tal de que actuïn com a variables del sistema. En
aquests estudi s‟han mantingut fixos tots els paràmetres menys la concentració
de peròxid d‟hidrogen. A mesura que l‟experimentació anava avançant es van
anar fent modificacions per tal de trobar un experiment de referència sobre el
qual aplicar un futur disseny experimental.
Taula 3. Determinació dels paràmetres.

Concentració (mg/L)
Contaminant:

TOC (mg/L)

20
11,53

Tamany del reactor (L)

12

Carrega de H2O2 (mg/L)

100

Carrega de Fe+2 (mg/L)

20 i 10

Reactius:

Cabal de recirculació (ml/min)
pH

Procés:

11
2,9±0,5

Temps (min)

120

Cabal de la línea de mesura
(L/min)

1,1

Tipus de llum: longitud d‟ona
(nm) i potencia (W)
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5.2.1. Blancs i estudi de la viabilitat del tractament Fenton i Fotofenton.
Es van realitzar els blancs, modificant les variables per tal d‟observar el
comportament del TOC, la concentració de Tetraciclina i la concentració de
Peròxid d‟hidrogen. També es van realitzar un Fenton i Fotofenton.
En la taula 4, es mostren les condicions per a cada blanc i la seva codificació
d‟experiments.
Taula 4. Codificació dels blancs.

Experiment

TC

Fe

H2O2

Llum

20_0_0_SI

20

0

0

SI

20_0_100_SI

20

0

100

SI

20_20_0_SI

20

20

0

SI

20_10_100_SI

20

10

100

SI

20_10_100_NO

20

10

100

NO
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En la figura 4, es mostren el resultat de la evolució del TOC dels blancs, Fenton i
Fotofenton en la planta pilot. On s‟observa que la llum de 254 nm al aplicar
fotolisis al contaminant Tetraclina aquesta es degrada un 70% sense la necesitat
d‟afegir reactiu Fenton. Pel cas d‟afegir el reactiu Fenton i sotmetre la mostra al
fotoreactor s‟aconseguir una degradacio del 100% en un temps de 65 minuts.
Observant que el fet d‟afegir ferro no influencia en la degradació ja que en el
blanc sense ferro la mostra tambe es va degradar el 100%. Per tant, per aquest
contaminant el tractament Fenton seria el menys efectiu, ja que només
s‟aconsegueix degradar un 50% de la substancia, ho fa en els primers 30 minuts,
després la reacció arriba al estat estacionari i la degradació es manté constant.
Cal destacar que encara que el millor tractament seria la fotolisis, donat que no
cladria la addició de reactius semblaria el més eficaz, pero tambè cal tenir en
compte que requereix radiacions de 254 nm, i aquest fet encariria el proces
(Manuel sanchez).
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Figura 4. Comparació del TOC dels blancs, Fenton i Fotofenton.
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En la figura 5, es mostra el seguiment de la Tetraciclina pels blancs, Fenton i
Fotofenton. Per contra del comportament del TOC la substancia no s‟aconsegueix
degradar només per fotòlisis, tot i que passades les dues hores del experiment
s‟aconsegueix degradar la Tetraciclina un 90%.
Però al afegir el reactiu Fenton, s‟aconsegueix degradar la Tetraciclina al 100% i
en els primers 10 minuts del experiment. Per tant, alhora d‟escollir el millor
tractament caldria avaluar que ens convé, degradar tot el TOC o tota la
Tetraciclina, i si ens interessa realitzar el tractament en un temps curt o llarg.
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Figura 5. Seguiment de la Tetraciclina er HPLC en els blancs, Fenton i
Fotofenton.
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5.2.2. Ajust de la bomba dosificadora del peròxid d’hidrogen.
En aquest apartat, es va realitzar un experiment diluint la quantitat de peròxid
d‟hidrogen, per comprovar si l‟efecte de la dilució afecta al experiment. I es va
comparar amb l‟experiment Fotofenton sense diluir. Aquestes proves s‟han tingut
que realitzar per garantir el cabal mínim que permet dosificar la bomba, i en el
cas que la bomba tingues que diluir garantir el protocol de dosificació. Malgrat
que s‟ha comprovat un efecte nul en la dilució del peròxid amb altres substancies
com la cafeïna i SMT, s‟ha volgut garantir que el comportament es mantenia per
el tractament de la tetraciclina.
En la taula 4, es detallen les condicions dels dos experiments que es compararen
per veure el efecte de la dilució del peròxid d‟hidrogen.
Taula 4. Codificació del experiment.

Experiment

TC

Fe

H2O2

Llum

20_10_100_SI

20

10

100

SI

20_10_100(4-36)_SI 20

10

100

SI

En la figura 6, es mostren el dos experiment realitzats en les mateixes condicions
de reactiu Fenton, però en un cas diluint el peròxid d‟hidrogen i podem veure que
el fet de diluir, no empitjora les condicions de degradació.
Per tant, queda comprovat que en el cas de diluir ,per tal que la bomba pugui
dosificar segons el protocol de dosificació, aquest fet no afectaria a la degradació
del contaminant que es el paràmetre objecte del estudi.
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Figura 6. Comparació del TOC dels dos experiments amb les mateixes
condicions,però diluint el peròxid d’hidrogen.
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Al realitzar aquest estudi, em observat que la planta amb el muntage A,
aconsegueix percentatges de degradació molt elevats i en periodes de temps
curts. A la figura 6, es pot veure que en els 60 minuts la concentració del TOC
s‟ha degradat el 100%.
L‟objecte del estudi es poder veure el comportament de la degradació quan es
sotmet el contaminant al protocol de dosificació. I el fet d‟aconseguir
degradacions tant rapides dificulta poder estudiar la dosificació en els diferents
temps.
Per aquest motiu, donat que la planta pilot permet una versatilitat de les
condicions de treball, es realitzara l‟estudi sense el fotoreactor que produeix la
fotolisis. De tal manera aconseguirem relentitzar la degradació i aplicar el
protocol de dosificació.
Els seguents experiments es realitzaran amb el muntage B, que es detalla en
l‟apartat (3.1.3) Esquema experimental a escala planta pilot. On es treballarà
amb una llamparà de mercuri de mitja pressió de 225W.
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5.3. Experiments amb tetraciclina muntatge B
En aquest apartat s‟han realitzat els experiments a escala de planta pilot. En la
taula , es mostren els diferents paràmetres del sistema sobre els qual es realitzar
modificacions per tal de que actuïn com a variables del sistema. En aquests
estudi s‟ha doblat la concentració la concentració de Tetraciclina amb la llum de
mercuri de mitjana pressió, per tal de veure si s‟aconseguien disminuir l‟eficàcia
de la degradació del carboni orgànic total. Per tal de poder treballar
posteriorment amb el protocol de dosificació.
Alhora d‟escollir una concentració de peròxid d‟hidrogen, al consultar bibliografia
(L.Santos Juanez). Es parlar de treballar amb el doble de la concentració
estequiomètrica, per tal de garantir un elevat nivell de mineralització.
En la taula 5, es mostren els diferents paràmetres i variables del sistema que
s‟han sotmès a modificacions per trobar un experiment de referència sobre el
qual aplicar un futur disseny experimental.
Taula 5. Determinació dels paràmetres.

Concentració (mg/L)
Contaminant:

TOC (mg/L)

40
23,06

Tamany del reactor (L)

12

Carrega de H2O2 (mg/L)

130 i 65

Carrega de Fe+2 (mg/L)

10 i 5

Reactius:

Cabal de recirculació (ml/min)
pH
Procés:

11
2,9±0,5

Temps (min)

120

Cabal de la línea de mesura (L/min)

1,1

Tipus de llum:
potencia (W)

longitud d‟ona (nm) i
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5.3.1. Blancs i estudi de la viabilitat del tractament Fenton i Fotofenton.
En aquests apartat es troben els resultats dels blancs en les condicions que es
detallen en la taula 5. En la taula 6, es detallen les condicions experimentals en
que s‟han dut a terme els blancs en el muntatge B en la planta pilot.

Taula 6. Codificació del blancs en el muntatge B.

Experiment

TC

Fe

H2O2

Llum

40_0_0_SI

40

0

0

SI

40_0_130_SI

40

0

130

SI

En la figura 7, es mostren els blancs realitzats en la planta pilot amb el muntatge
experimental B. On s‟han aconseguit disminuir l‟eficàcia de degradació del
carboni orgànic total. Ja que amb la llum de mercuri de baixa pressió
s‟aconsegueix degradar un 30% el TOC. En cas de afegir peròxid d‟hidrogen
aquest es consumeix en reaccions no desitjades ja que la degradació es un 20 %
més efectiva que sense peròxid d‟hidrogen.

1,00
40_0_0_SI

0,90

40_0_130_SI

H2O2

0,80
0,70

C/Co

0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0

20

40

60
Temps (min)

80

Figura 7. Comparació del TOC dels dos blancs.
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5.3.2. Comparació del efecte del percentatge de radiació llum nova.
En aquests apartat s‟ha fet un estudi per veure com afecta el percentatge de
radiació sobre el contaminant. Malgrat no es produeix fotòlisis la potencia de la
llum de 700 W es molt elevada. S‟han realitza dos experiments reduint el
percentatge de radiació de la llum, en la taula 7 es detallen les condicions
experimentals.

Taula 7. Experiments amb diferents percentatges de radiació.

Experiment

TC

Fe

H2O2

Llum

40_10_130_SI30%

40

10

130

SI

40_10_130_SI50%

40

10

130

SI

A la figura 8, es comparen els dos experiments amb diferents percentatges de
radiació. Com al 30% s‟aconseguix degradar pero amb una tendencia molt més
suau, apartir d‟ara es treballara amb aquesta llum al 30% que correspon a una
potencia de 210 W.

1,00
0,90
0,80

40_10_130_SI_30%

40_10_130_SI_50%

H2O2_30%

H2O2_50%

0,70

C/Co

0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0

20

40

60

80

100

Temps (min)

Figura 8. Comparació del TOC i del peròxid d’hidrogen dels dos
experiments amb diferents percentatges de radiació.
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5.3.3. Comparació de la dosis del reactiu Fenton.
La dosis de reactiu Fenton es molt important perquè el tractament sigui efectiu,
ja que un excés en alguns dels reactius pot generar reaccions competitives.
També cal tenir en compte que la concentració legal de ferro en abocament es de
10 ppm, per aquest motiu s‟intentarà treballar amb la concentració de ferro més
baixa possible.
Com l‟objectiu es aconseguir unes condicions per veure si el protocol de
dosificació del peròxid d‟hidrogen millora l‟efectivitat del consum del mateix, sent
el més sostenibles possibles, s‟ha treballat amb el doble de la relació
estequiomètrica de peròxid d‟hidrogen tal i com es recomana en la bibliografia. I
s‟ha comparat amb un experiment realitzat amb la concentració de peròxid
d‟hidrogen es la relació estequiomètrica entre contaminant i peròxid d‟hidrogen.
En la taula 8, es mostren les condicions de tres experiments realitzats amb
diferents concentracions de reactiu Fenton.

Taula 8. Experiments amb diferents concentracions de reactiu Fenton.

Experiment

TC

Fe

H2O2

Llum

40_10_130_SI

40

10

130

SI

40_10_65_SI

40

10

65

SI

40_5_65_SI

40

5

65

SI
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En la figura 9, es mostren tres experiments amb diferents concentracions de
reactiu Fenton, a partir del experiment 40_5_65 es realitzara el disseny
d‟experiments amb ja que es el que menys degrada i on millor es podra observar
l‟efecte del protocol de dosificació.
Tambè cal destacar que es millor amb la Tetraciclina afegir la dosis de peròxid
d‟hidrogen que coincidexi amb la relació estequimetrica, ja que al afegir el doble
hi ha un excés de reactiu i al produirse les reaccions (30 i 31 que es citen en
l‟apartat 1.6) no desitgades que relentitzen el procés tot i que degrada igual la
substancia.
En l‟experiment 40_10_130 el peròxid triga més en esgotarse i fa que la reacció
de degradació sigui més lenta que en el cas 40_10_65, ja que en aquest últim
cas el peròxid d‟hidrogen es consumeix en els 10 minuts primers i s‟aconsegueix
degradar el TOC en 30 minuts, 15 minuts abans que en primer cas.
Si es comparan els experiments fixan la concentració de peròxid d‟hidrogen però
variant la concentració ferro, el que s‟observa es que al disminuir la concentració
de ferro la reacció es més lenta, ja que en el cas de afegir 10 ppm de ferro,
s‟aconseguir degradar en 45 minuts, en canvi si s‟afegeix 5 ppm la reacció arriva
un moment que s‟estabilitza.

1,00
0,90
0,80
0,70

40_10_130_SI

40_10_65_SI

40_5_65_SI

H2O2_40_10_130

H2O2_40_10_65

H2O2_40_5_65

C/Co

0,60
0,50

0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0

20

40

60

80

100

Temps (min)

Figura 9. Comparació del TOC dels experiments amb diferents dosis de
reactiu Fenton.
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6.1. Variables del sistema
La tecnologia de degradació Fotofenton és un sistema multifactorial, per aquesta
raó, la caracterització del sistema requereix que es tinguin en compte no només
els efectes d'un sol factor, sinó també efectes creuats (Pérez-Moya et al. 2010).
En aquest estudi fixarem tots els paràmetres del sistema i ens centrarem en
l‟estudi del efecte de la dosificació. En la taula 1, es mostren tots aquells
paràmetres que han sigut fixats i els seus valors.
Taula 1. Paràmetres del disseny experimental.

Concentració (mg/L)
Contaminant:

Reactius:

40

TOC (mg/L)

23,06

Tamany del reactor (L)

12

Carrega de H2O2 (mg/L)

65

Carrega de Fe+2 (mg/L)

5

Protocol de dosificació de reactius
Cabal de recirculació (ml/min)
pH
Procés:

11
2,9±0,5

Temps (min)

90

Cabal de la línea de mesura (L/min)

1,1

Tipus de llum:
potencia (W)

longitud d‟ona (nm) i

390-410 nm 700 W

En l‟estudi de l‟efecte de la dosificació a la literatura es troben dos protocols:
-En “Batches” per adició de petites quantitats.
-En continu.
En tots dos casos es demostra que la dosificació del peròxid d‟oxigen comporta
un ús més eficient dels reactius Fenton. Es a dir, per una mateixa quantitat de
peròxid d‟oxigen s‟aconsegueixen valors més elevats de mineralització. De totes
maneres en cap d‟aquests casos s‟estudia de manera sistemàtica la dosificació de
peròxid d‟hidrogen.
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La proposta d‟aquest estudi es seguir investigant sobre els protocols de
dosificació de forma sistemàtica. El protocol de dosificació proposat es afegir un
batch al inici P0, per tal de iniciar la reacció. I després abans de que s‟esgoti
aquest P0, començar a dosificar de forma continua aquest temps es el que
s‟anomena Tini i el temps durant el qual es produeix la dosificació es Tadd.
Per tal d'avaluar la influència del protocol del peròxid d'hidrogen en la dosificació
contínua sobre la degradació de la Tetraciclina i la reducció de TOC, s‟ha aplicat
un disseny experimental factorial (22), amb la participació del temps, la dosi
inicial i el percentatge inicial de la dosi total.
El protocol de dosificació del peròxid d'hidrogen es pot modelar tal i com
s‟observa en la figura 1.
On P0 és la fracció inicial de la dosi total de peròxid d'hidrogen i "m" és el
pendent de la línia es mostra a la figura 1 (en min-1), que depèn de la dosificació
a llarg es deixa romandre en forma contínua (Tadd).

y(t)
1
m

y(t)
P0

tini

tini+tadd

0

if t 0

P0

if 0 t

P0 m (t tini)

if t0

1

if t

m

t(min)

tini
t

tini tadd

tini tadd

1 P0
tadd

0
Figura 1.Paràmetres del protocol de dosificació del peròxid d’hidrogen.

if t 0

0

if 0 t

m

if t0

0

if t

V(t) Vtot y(t);

F(t)

dV(t)
dt

tini
t

t

Tadd es va establir en 30 minuts com a paràmetre fix durant tot el dissenyini
experimental i dos nivells (baix i alt) es van considerar per Tini i P0, que van ser
variats en els rangs de 0 a 30 minuts i 30/10%, respectivament. Tres punts
centrals validesa estadística i els punts estrella -1,41 a 1,41 també es van tenir
en compte. En la taula 2, es mostren les variables del disseny experimental per
aplicar el protocol de dosificació per tal d‟estudiar la interacció dels factors en la
dosificació.
Taula 2. Variables del protocol de dosificació.

Variables

min

màx

middle

T inicial (min)

0

30

15

%inicial

10%

30%

20%
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6.2. Protocol de dosificació per cada experiment
En La taula 3, es mostra el protocol de dosificació i les condicions operatives de
la bomba per tal de dosificar el peròxid d‟hidrogen, les quantitats inicials i el
volum a dosificar en el temps, el cabal de treball de la bomba i el temps inicial i
final de dosificació.

Taula 3. Protocol i condicions operatives de les variables del disseny.

Exp tinicio %inicial tinicio %inicial Vinicial VpendH2O2 q (ml/min)

ti

tf

A

-1

-1

0

10%

5,00

45,00

1,50

0

30

B

1

-1

30

10%

5,00

45,00

1,50

30

60

C

-1

1

0

30%

15,00

35,00

1,17

0

30

D

1

1

30

30%

15,00

35,00

1,17

30

60

E

0

0

15

20%

10,00

40,00

1,33

15

45

F

0

0

15

20%

10,00

40,00

1,33

15

45

G

0

0

15

20%

10,00

40,00

1,33

15

45

H

1

0

0

20%

10,00

40,00

1,33

0

30

I

1,414

0

36,21

20%

10,00

40,00

1,33

J

0

-1,414

15

5,86%

2,93

47,07

1,57

15

45

K

0

1,414

15

34,14%

17,07

32,93

1,10

15

45
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6.3. Comparació dels experiments del disseny
En la figura 2, es mostra la representació gràfica del comportament del TOC i del
peròxid d‟hidrogen de manera general per a tots el experiments del protocol de
dosificació realitzat. On en tots els casos excepte l‟experiment I, es van
aconseguir un percentatge de degradació més eficient al dosificar respecte
l‟experiment X sense dosificar. Aquesta petita diferencia entre el X i el I pot ser
deguda a errors experimentals, ja que el I es del mateix ordre que l‟experiment
X sense dosificar. Això es degut a que l‟experiment I, no es dosifica en continu
fins als 36,21 minuts i per tant com es veurà en l‟anàlisi posterior el que
interessa es que el tractament tingui sempre un mínim de peròxid d‟hidrogen
present i en aquest cas hi ha 10 minuts en que això no ocorre i l‟operació deixa
de ser tant eficient com en la resta de casos.
De manera general es pot afirmar que el protocol de dosificació es més eficaç per
degradar TOC en el tractament d‟aigües amb Tetraciclines mitjançant processos
Fotofenton. Més endavant, per poder veure de forma més clara i comentar el
resultats obtinguts, es representaren les gràfiques en funció del percentatge
inicial dosificat i en funció del temps que en que comença la dosificació.

1,0
X__100%_min0
A__10%_min0

TOC'S

0,9

B__10%_min30
C__30%_min0

0,8

D__30%_min30
E__20%_min15
F__20%_min15

0,7

G__20%_min15
H__20%_min0

0,6

C/Co

I__20%_min36,21

J__6%_min15

0,5

K__34%_min15

0,4

H2O2
0,3

0,2

0,1

0,0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Figura 2. Representació gràfica del TOC i del peròxid d’hidrogen.
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En la figura 3, es mostra el seguiment de la Tetraciclina per HPLC. En tots els
experiments del disseny la concentració de Tetraciclina es va aconseguir
degradar al 100%, de manera general als 10 minuts la concentració de
Tetraciclina era menyspreable.
Cal destacar l‟experiment J, en aquest cas la dosis inicial de reactiu va ser la més
baixa de tot el disseny, fet que sembla que va afectar a la velocitat de
degradació de la tetraciclina, ja que fins al minut 45 no es va aconseguir
degradar completament la mateixa. En aquest experiment J, per la degradació
del TOC no es van destacar canvis tant significatius respecte a la resta
d‟experiments del disseny, ja que també es van assolir percentatges de
degradació del mateix ordre, més del 90 % . Per aquest cas seria convenien fer
un estudi futur per tal d‟observar si la concentració de reactiu ens afecta de
manera més directe a la Tetraciclina que al TOC i per tant analitzar possibles
mecanismes de reacció alternatius en funció del protocol de dosificació aplicat al
tractament.

1,0

HPLC'S
X__100%_min0

0,9

A__10%_min0
B__10%_min30

0,8

C__30%_min0

D__30%_min30
E__20%_min15

0,7

F__20%_min15

G__20%_min15

0,6

C/Co

H__20%_min0
I__20%_min36,21

0,5

J__6%_min15

K__34%_min15

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

0

10

20

30

40

50

60

70

Figura 3. Seguiment de la Tetraciclina per HPLC.
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En la figura 4, es mostren gràficats els tres experiments centrals del disseny, els
tres experiments estan realitzats en les mateixes condicions experimentals, fet
que garanteix la repetitibilitat del disseny. Els experiments centrals es van
realitzar dosificiant un 20% de peròxid d‟hidrogen al inici de l‟experiment i
començar la dosificació en continu als 15 minuts.
Es va degradar tot el TOC entre 55 i 65 minuts i la dosificació de peròxid va ser
eficient ja que es va esgotar tot el peròxid d‟hidrogen en la degradació.
S‟ha fet una mitja dels tres experiments central per tal d‟analitzar la seva
validesa estadística i repetitivitat de l‟experiment. Posteriorment s‟utilitzarà
aquest experiment mitja per comparar amb la resta d‟experiments del disseny.
Com es pot veure els tres experiments tenen la mateixa comportament, a
excepció del experiment E als 20 minuts. Aquest valor podria ser un error
experimental, tenint en compte que posteriorment el experiment E es segueix
comportant com els altres centrals. Després de realitzar el estudi estadístic
valorarem si cal o no menysprear aquest punt.

1,0
E

0,9
F
0,8

G
0,7
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0
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Temps (min)
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Figura 4. Experiments centrals del disseny experimental.
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En la figura 5, es mostren els tres experiments centrals representat amb les
barres d‟error. Com es pot veure totes a excepció del la barra d‟error del temps
20 minuts, donen valors acceptables (desviació de 0,05). Per aquest motiu es
menysprea el valor de l‟experiment E als 20 minuts (ja que la seva desviació es
tres vegades superior a la resta) i es torna a realitzar la mitjana. La figura 6
mostra el nou gràfic.
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Figura 5. Experiments centrals amb barres d’error.
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Figura 6. Experiments centrals amb barres d’error.
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En la figura 7, es mostra la mitja dels experiments central que es representa per
comparar amb la resta d‟experiments en les mateixes condicions.
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Figura 7. Gràfica de la mitja dels experiments centrals.

6.4. Comparació de la dosificació en funció del
temps en que s‟inicia l‟adició continua (tini)
En el següent apartat s‟han representat el resultats obtinguts dels diferents
protocols de dosificació en funció del temps en que s‟inicia l‟adició continua i per
els diferents percentatges de dosificació inicial.
En la figura 8, es representa el comportament del TOC i del peròxid d‟hidrogen
per als experiments on per un mateix temps de dosificació t=0 minuts, es van
realitzar diferents percentatges de peròxid d‟hidrogen inicials.
En aquestes condicions, tots els experiments van millorar la seva eficiència al
aplicar el protocol de dosificació del peròxid d‟hidrogen en comparació
l‟experiment sense dosificació.
Quan menor es el percentatge de dosis inicial, no tan sols la degradació del TOC
es completa sinó que s‟aconsegueix abans del 90 minuts, temps que es finalitzen
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els experiments. I també es consumeix tot el peròxid d‟hidrogen en la reacció de
degradació.
Al iniciar la dosificació en continu als 0 minuts en tots els casos la dosificació
haurà finalitzat als 30 minuts (recordem tadd= 30) per tant i com ho corroboren
les dades experimentals, als 45 minuts no quedarà peròxid d‟hidrogen present a
la reacció. Això comporta que malgrat un comportament clarament diferenciat
dels 3 experiments amb dosificació (A,H, C) durant els primers minuts, a partir
del 45 minuts tenen un comportament similar. Durant els primers minuts
l‟operació més eficient es per l‟experiment A. Sembla lògic ja que malgrat que
només em aportat el 10 % de la dosis al temps 0, en aquell mateix instant ja
s‟ha iniciat la dosificació en continu i com es pot veure al perfil de presencia
d‟H2O2 aquesta s‟ha mantingut constantment per sobre del 10 % durant tot el
tram de dosificació. Més endavant veurem que aquest 10% de dosificació inicial
deixa de ser tant eficient si el temps d‟inici de dosificació en continu s‟endarrereix
a tini = 15 i 30 minuts.
Quan el percentatge de dosis inicial es 30% es veu una pendent més
pronunciada els primers 20 minuts de l‟experiment i després la reacció es va
rellentint-se.
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Figura 8. Seguiment del TOC i peròxid d’hidrogen en t=0 per diferents
percentatges de dosificació.
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En la figura 9, es representa el comportament del TOC i del peròxid d‟hidrogen
per als experiments on per un mateix temps de dosificació t=15 minuts, es van
realitzar diferents percentatges de peròxid d‟hidrogen inicials.
Per aquestes condicions de dosificació, també en tots els casos va ser més
eficient dosificar el peròxid d‟hidrogen. On s‟observa que per les condicions del
experiments centrals es va degradar tot el TOC als 60 minuts. També s‟observa
que disminueix la eficiència del procés tant com un excés o la manca del peròxid
d‟hidrogen inicial. En el cas en que l‟addició en continu s‟endarrereix 15 minuts,
sembla que una dosis inicial del 20 % és la més eficient ja que no sembla que es
produeixin reaccions competitives, per tant tot el reactiu Fotofenton es emprat
en la degradació del TOC. Dosis superior podem comportar un excés de peròxid
que ens portaria a que el mateix es consumis en reaccions competitives no
desitjables com les anomenades a l‟apartat 1.5.1 amb número (18),(19) i (20).
D‟aquest conjunt d‟experiments es pot observar que d‟interacció entre els dos
factors, percentatge inicial i temps en que s‟inicia la dosificació, tenen un efecte
significatiu sobre el sistema.
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Figura 9. Seguiment del TOC i peròxid d’hidrogen en t=15 per
diferents percentatges de dosificació.
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En la figura 10, es representa el comportament del TOC i del peròxid d‟hidrogen
per als experiments on per un mateix temps de dosificació t=30 minuts, es van
realitzar diferents percentatges de peròxid d‟hidrogen inicials.
Aquí es torna evidenciar que una dosificació inicial del 10-20 % és la més
indicada per iniciar el protocol de dosificació, això ho veiem durant els primers 20
minuts de reacció. Però aquestes dosis inicials s‟esgoten i cal que s‟iniciï la
dosificació en continu. Si la dosificació en continu s‟inicia als 30 minuts de reacció
cal addicionar percentatges superiors al inici.
En el cas de començar la dosificació als tini =30 min s‟observa que afecta a la
eficiència de degradació del protocol de dosificació. Es pot observar que si la
dosificació es vol iniciar en el minut 30 del procés es més eficaç afegir un
percentatge inicial més elevat com aquest cas el 30% inicial es va aconseguir
degradar el TOC als 75 minuts, front dels 90 minuts del experiment B que només
es va dosificar inicialment un 10%.
En aquesta gràfica també s‟ha comparat l‟experiment on la dosificació comença
en el minut 36,21. Al comparar aquest experiment, el que es pot observar es la
confirmació de que es necessari començar la dosificació en continu abans o bé
afegir una dosis de peròxid d‟hidrogen inicial més elevada. Ja que sinó com
s‟observa al afegir el 10 o el 20 % inicial arriba un moment que la reacció s‟atura
en el minut 20, fins que es torna a dosificar. El fet de fer 6 minuts més tard la
dosificació afecta la eficàcia de degradació ja que al començar en el minut 36 fa
que només degradem només un 80%.
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Figura 10. Seguiment del TOC i peròxid d’hidrogen en t=30 per
diferents percentatges de dosificació.
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Clarament s‟observen efectes creuats entre les dues variables escollides. Si el
tini es troba entre 0-15 min la dosis inicial més eficient es troba entre 10% i
20%, però quan el tini = 30 min, cal que al inici s addicionin dosis més elevades
com el 30 % per fer l‟operació global més eficient.
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6.4.1. Comparació de la dosificació en funció del percentatge inicial.
En el següent apartat s‟han representat el resultats obtinguts del protocol de
dosificació en diferents gràfiques en funció del percentatge inicial de peròxid
d‟hidrogen per a diferents temps de dosificació. L‟objectiu de representar el
disseny en funció de l‟altre factor d‟estudi, es corroborar que les conclusions
extretes a l‟apartat anterior són consistents.
En la figura 11, es representa el comportament del TOC i del peròxid d‟hidrogen
per als experiments, on per un mateix percentatge inicial de peròxid d‟hidrogen,
en aquest cas 10%, es van començar a dosificar la resta de reactiu en diferents
temps. En aquest figura 11, també s‟ha representat el experiment on es va
iniciar amb un 6% de peròxid d‟hidrogen, on es pot observar que una
concentració inicial molt baixa de peròxid d‟hidrogen fa que la reacció sigui més
lenta al principi i que inclús afecti al percentatge de degradació final al que
s‟arriba.
En els altres casos destacar, que el més efectiu es afegir una petita concentració
inicial per tal de comenci la reacció i començar a dosificar en t=0 minuts de
manera que no s‟aturi i el rendiment sigui més efectiu. Ja que si observem la
tendència quan es comença a dosificar en t=30 minuts , es molt més suau i
inclús arriba aturar-se en el minut 20, i torna a començar a degradar al iniciar la
dosificació. Com ja s‟ha comentat a l‟apartat anterior, per aconseguir operacions
eficients amb dosis inicials del 10 % interessa que la dosificació en continu s‟iniciï
abans que aquest 10 % de H2O2 s‟esgoti per tant ha de ser abans del minut 20
en el qual el gràfic B mostra clarament que el H2O2 s‟ha esgotat.
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Figura 11. Seguiment del TOC i peròxid d’hidrogen per diferents
temps inicials de dosificació amb un 10% inicial de dosificació.
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En la figura 12, es representa el comportament del TOC i del peròxid d‟hidrogen
per als experiments on per un mateix percentatge inicial de peròxid d‟hidrogen
en aquest cas 20%, es van començar a dosificar la resta de reactiu en diferents
temps.
En aquesta gràfica es torna a confirmar el comportament de que es més efectiu
afegir una certa quantitat al inici, tampoc molt elevada ja que si no també la
reacció es va rellentint , i començar a dosificar als 30 minuts no es eficient ja que
es on s‟han aconseguit percentatges de degradació menys satisfactoris.
Per una dosificació inicial del 20 % clarament el tini = 15 minuts porta a millors
resultats.
En el cas de l‟experiment I s‟observa el mateix efecte que anteriorment
s‟especificava per l‟experiment B, en els quals el peròxid d‟hidrogen inicialment
addicionat s‟esgota i reacció no evoluciona fins que no comença la dosificació en
continu.
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Figura 12. Seguiment del TOC i peròxid d’hidrogen per diferents
temps inicials de dosificació amb un 20 % inicial de dosificació.
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En la figura 13, es representa el comportament del TOC i del peròxid d‟hidrogen
per als experiments on per un mateix percentatge inicial de peròxid d‟hidrogen
en aquest cas 30%, es van començar a dosificar la resta de reactiu en diferents
temps.
Es torna a evidenciar que començar a dosificar en continu en el minut 30 fa
rellentint-se la reacció en els primers minuts d‟experiment. I per contra, el
començar a dosificar en el t=0 minuts amb aquest percentatge inicial arriba un
moment que la reacció es més ràpida.
Si comparem C i D s‟arriben a percentatges similars de degradació ja que es
compta amb un error del TOC del 0,5% i poder arriben a degradar igual els dos
experiments.
Però si el que ens interessa es una degradació ràpida en el temps, escolliríem el
tractament amb 30%_0 min.
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Figura 13. Seguiment del TOC i peròxid d’hidrogen per diferents
temps inicials de dosificació amb un 30% inicial de dosificació.

Es tornen a observar efectes creuats entre les dues variables escollides. La dosis
inicial més eficient es troba entre 10% i 20%. En canvi, si comencem amb un
percentatge inicial de 20% es més eficient començar la dosificació en continu en
t=15 min, per garantir la quantitat mínima de peròxid d‟hidrogen. Per tant
sembla lògic descartar començar la reacció amb dosis inicials tan elevades com el
30%.
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Un cop finalitzat l‟estudi del disseny experimental, s‟ha definit com l‟objectiu del
procés trobar màx que es va calcular:

1

màx

=

TOC
TOC

0

I es defineix com la conversió màxima assolida. Per tal d‟avaluar l‟eficiència del
protocol de dosificació, aquest valor es va establir en l‟estat d‟equilibri quan entre
dos punts consecutius fos inferior al 5%.
En la taula 4, es mostren els resultats de calcular màx per cada experiment del
disseny. I després es gràfica en la figura 11, per tal de poder fer millor les
apreciacions de com varia la màx en funció del protocol de dosificació.
Taula 4. Càlcul de
máx

màx

de cada experiment.

t0

P0

R

0,7954

0

100

0-100%

I

0,9141

36,21

20

36,21-20%

J

0,9554

15

5,86

15-5,86%

H

0,9647

0

20

0-20%

K

0,9711

15

34,14

15-34,14%

C

0,9843

0

30

0-30%

B

1,0000

30

10

30-10%

D

1,0000

30

30

30-30%

E

1,0000

15

20

15-20%

F

1,0000

15

20

15-20%

G

1,0000

15

20

15-20%

A

1,0000

0

10

0-10%

En la figura 14, es mostren el resultats de màx per cada experiment. Els
experiments estan en ordre de menor a major conversió assolida, la primera
barra de color vermell representa el experiment de referència, es a dir sense
aplicar cap protocol de dosificació.
De la gràfica es pot observar que sense dosificar s‟aconsegueix una conversió de
80%. En canvi la resta de experiments del disseny en el pitjor dels casos es va
assolir el 90%, tot i que en els experiments A,B,D,E, F i G es va assolir un 100%
de conversió.
El protocol de dosificació es efectiu i a més a més hi ha una relació dels factor
percentatge inicial i temps de dosificació que afecten per aconseguir una
conversió màxima del 100%. Corroborant que el tractament es més eficient si
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s‟apliquen percentatges inicials de peròxid d‟hidrogen entre 10-20% i el temps
on s‟inicia a dosificació en continu es corresponentment entre t= 0 i t=15 minuts.
Ja que quan es donen aquestes condicions, s‟assoleixen les conversions
màximes.
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Figura 14. Representació gràfica de

màx

D

E

F

G

A

pels diferents experiments del

disseny.

6.5. Seguiment de les variables online
Durant el transcurs del experiments es va anant guardant de manera online un
conjunt de paràmetres tal i com s‟explica en el capítol 2 apartat 2.1.5.
S‟han considerat objecte de tractament de dades les variables de potencial redox
i oxigen dissolt. Ja que la resta de paràmetres la conductivitat, temperatura i pH
romanen constant al llarg dels experiments.
Per tal de veure si les mesures on-line son repetitives, s‟ha duplicat el
experiment A del disseny per estudiar només les variables potencial redox i
oxigen dissolt. A més, en un futur la planta pot estar automatitzada i regular la
dosis de peròxid d‟hidrogen de forma continua en funció d‟aquests paràmetres.
D‟aquesta manera que obtindríem un tractament més eficient i sostenible ja que
no només hi hauria una reducció dels reactius al hora de fer les mesures
experimentals, sinó que també es milloraria la eficiència del reactiu Fenton.
En la figura 15 i 16, s‟ha representat el experiment A per duplicat el potencial
redox i l‟oxigen dissolt respectivament que s‟han registrat de forma online.
Aquestes dades es comparen amb les mesures de concentració TOC i el peròxid
d‟hidrogen de les mostres presses per durant l‟experimentació. Respecte el
potencial redox s‟observa que quan comença a disminuir, el peròxid d‟hidrogen
s‟ha esgotat i el sistema comença a estabilitzar-se. En aquest mateix moment
l‟oxigen dissolt arriba al seu valor màxim.
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Figura 15. Comparació del potencial redox amb el TOC i el peròxid
d’hidrogen.
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Figura 16. Comparació del oxigen dissolt amb el TOC i el peròxid
d’hidrogen.
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Aquest mateix comportament s‟observa per cada un dels experiments realitzats,
com es pot veure en les gràfiques adjuntes en l‟annexa en el capítol 6.
En la figura 17, s‟ha volgut mostrar el potencial redox per tres experiments
diferents com son el de referència (R), 30%_0min (C) i 20%_36,21min (I).
Per tal de demostrar, que les alteracions que es produeixen sobre el sistema
afecten al potencial redox. I que tal i com ja s‟ha comentat seria un possible
paràmetre ha estudiar amb més deteniment per tal de poder automatitzar la
planta pilot.
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Figura 17. Comparació del potencial redox i el TOC per diferents
experiments.

En la figura 18, s‟ha volgut mostrar el percentatge d‟oxigen dissolt per tres
experiments diferents com son el de referència (R), 30%_0min (C) i
20%_36,21min (I).
Per tal de demostrar, que les alteracions que es produeixen sobre el sistema
afecten al percentatge d‟oxigen dissolt, tal i com succeeix amb el potencial
redox.
El dos paràmetres serien objecte d‟estudi alhora d‟automatitzar la planta pilot, ja
que en funció de com actuïn aquestes variables es podria automatitzar la
dosificació en continu quan fos necessari el peròxid d‟hidrogen per garantir la
concentració mínima de reactiu Fenton i fer que el procés fos més eficient i
sostenible.
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Figura 18. Comparació del oxigen dissolt i el TOC per diferents
experiments.

La resta de gràfiques dels experiments del protocol de dosificació es troben el
l‟annexa VI.
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ECONÒMICA
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7.1. Introducció
En aquest apartat es troben detallades totes despeses realitzades durant el
transcurs del projecte. S‟han tingut en compte tan les despeses materials,
material de laboratori i els costos de seguretat. Les amortitzacions dels diferents
aparell. Els reactius emprats en cada experiment, el consum d‟energia i costos
del personal en funció de les hores dedicades.
En cada apartat es detallen el costos derivats:
Materials i reactius.
Energètics.
Personal.
Amortitzacions.
Cal destacar que només s‟ha fet l‟anàlisi dels costos, ja que el projecte no ha
generat cap benefici. Per tant, no es pot aplicar la formula:
Resultat= Ingressos – despeses

(33)

7.2. Costos del material i reactius
En aquest apartat s‟han inclòs els costos dels reactiu emprats per la realització
de tot el projecte i els materials fungibles que s‟han emprat.
En la següent taula 1, es poden veure detallat els costos del reactius, tenint en
compte el ús exclusiu d‟aquest per la realització d‟aquest projecte.

Taula 1. Preu dels reactius i patrons emprats.

Reactiu

unitat

Preu (€)

Tetraciclina

250 g

27

Peròxid d‟hidrogen 30%

1L

17

Sulfat de ferro heptahidratat

50 g

12

Tampó pH 4.01

250 mL

6,5

Tampó pH 7.00

250 ml

6,5

Metavanadat d‟amoni

250 g

47

Hidròxid de sodi

250 g

22

Àcid clorhídric

1L

15

Acetona

1L

11

TOTAL

164
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En la taula 2, es detallen els costos del material de vidre emprat només en la
realització d‟aquest projecte.

Taula 2. Preu del material fungible emprat.

Material

Quantitat

Preu/unitat (€)

Preu (€)

Vas de precipitats (100 ml)

1u

1,75

1,75

Vas de precipitats (250 ml)

1u

2,10

2,1

Pipeta aforada (5 ml)

1u

2,21

2,21

Pipeta aforada (10 ml)

1u

2,53

2,53

Pipeta aforada (20 ml)

1u

3,12

3,12

Matràs aforat (10 ml)

10 u

1,91

19,1

Matràs aforat (100 ml)

5u

2,46

12,3

Matràs aforat (1L)

1u

5,75

5,75

Matràs aforat topazi (1L)

1u

32,01

32,01

Matràs aforat (2L)

1u

9,08

9,08

Matràs aforat (5L)

1u

12,35

12,35

Cubetes

2u

69,50

69,50

Pipeta automàtica

1u

105,0

105,0

Sabates pesar

2u

11,14

22,28

Puntes micropipetes

1 capsa

4,30

4,30

Guants de làtex

2 capses

6,70

13,40

Ependorfs

100 u

8

8

Tubs centrifuga

100 u

16,30

16,30

Xeringa 10 ml

1u

1,20

1,20

Nous

4u

11,00

44,00

Pinces

4u

6,60

26,40

Cresols

2u

20

40

Flascó rentador

1u

2,18

2,18

Suports

1u

14,10

14,10

Cronòmetre

1u

18,75

18,75

TOTAL

557,21
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Els costos del material fungible, reactius emprats es troben a la següent taula:

Taula 3. Cost total reactius i material.
Costos

Preus

Reactius

164,00

Material

557,21

TOTAL

721,21

euros

7.3. Costos energètics
Per determinar els costos energètics s‟han de tenir en compte que n‟hi ha una
part fixa i una altre variable que es calcula a partir de la fórmula:

Cost=(Cost fixa +Cost variable) / consum

(34)

S‟enten que el projecte es desenvolupa dintre del marc educatiu de l‟escola i per
tant el cost fixe corre a compte de la universitat. En aquest projecte per tant s‟ha
tingut només en compte la part variable dels costos energètics.
En la taula 4, es detallen les característiques dels diferents equips emprats en
funcio de la potencia consumida,el número d‟hores pel preu del kilowat hora.
Taula 4. Consum dels equips i hores de funcionament.

Equip

Potencia (kW)

Hores

Cost
(€/kW·hora)

Cost

Placa calefactora

0,66

6

0,0965

0,3821

Agitador magnètic

0,0006

10

0,0965

0,0006

Analitzador TOC

1,2

62

0,0965

7,1796

Espectrefotòmetre

0,25

10

0,0965

0,2413

Llum 300 W

0,3

44

0,0965

1,2738

Llum nova

0,2

42

0,0965

0,8106

pH-metres

0,0066

106

0,0965

0,0675

Potencial redox

0,91

106

0,0965

9,3084

Balança de precisió

0,01

10

0,0965

0,0097

Granetari

0,01

5

0,0965

0,0048

Bany refrigerant

0,4

106

0,0965

4,0916
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Planta pilot

0,3

62

0,0965

1,7949

Sistema monitorització

0,1

62

0,0965

0,5983

HPLC

0,2

70

0,0965

1,3510

Nevera

0,1

800

0,0965

7,7200

TOTAL

34,834

El cost de l‟aigua es de 0,001 €/l, i s‟han emprat uns 1000 litres en total per tant
el cost de l‟aigua es 1,61 €/ m3.
En la taula 5, es mostren el costos total de la despesa energetica.
Taula 5. Cost total d’energia.

Costos

Preus

Electricitat

34,83

Aigua

1,61

TOTAL

36,44

euros

7.4. Costos de personal
El càlcul dels costos del personal es calculen com si el projecte fos realitzat per
una empresa. Es tenen en compte els costos d‟un director de projecte i un
enginyer tècnic.
Els costos de personal s‟han calculat a partir de la següent formula:
Costos de personal(€)=RH·(SBA+SS(€/any·persona))/(Hores/any)

(35)

La part de la quota de la seguretat social assignada a la empresa es de un 32%
sobre el salari brut anual (SBA).
Es consideren un total 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 es diferent.
A la taula següent es realitza el càlcul de la suma de SBA i SS:
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Taula 6. Càlcul del SBA+SS.

Personal

SBA

SS=32%SAB

SBA+SS

Director

24000

7850

31680

Enginyer tècnic

18000

5760

23760

Aleshores el cost del personal desglossat per una empresa es:

Taula 7. Cost del personal d’una empresa.

Personal

Hores/any

RH

SBA+SS(€)

Cost(€)

Director

1200

50

31680

1320

Enginyer tècnic

1200

800

23760

15840

El cost derivat del personal per una empresa en funció de les hores dedicades en
total es de 17160 €.

7.5. Amortitzacions
En aquest apartat es troben les amortitzacions del aparells de laboratori, per
realitzar el càlcul s‟ha considerat el cost total de tots els equips i sobre aquest
s‟han aplicat les amortitzacions. En la taula 8, es detallen tots els equips inclosos
en les despeses per amortitzacions. Es considera susceptible de invenatari alhora
de tenir en compte les amotitzacions aquells costos superiors a 450 euros, ja que
es el críteri a seguir per l‟escola a l‟hora de portar la compabilitat dels equips.

Taula 8. Cost de les amortitzacions.

Equip

Preus

Analitzador TOC

23400

Espectrefotòmetre

3850

pH-metres

1200

Potencial redox

1200

Balança de precisió

1000

Granetari

700

Planta pilot

9000
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Sistema monitorització

12000

HPLC

30000

Nevera

1200

Total

8550

euros

El cost d‟adquisició de tots els equips suma 83550 euros.
El valor residual es considera cero, ja que els equips empleats a la Universitat
s‟esgoten fins que finalitza la seva vida útil.
Considerant que la vida útil mitja pels diferents equips es de 15 anys, encara que
aquest temps pot variar en funció del equip.
El càlcul de les amortitzacions es realitza a partir de la següent fórmula:
Amortitzacions=(Cost – Valor residual)/ Vida útil

(36)

Obtenim un cost per amortitzacions de 5570 euros.

7.6. Costos totals
Per tal de realitzar el càlcul dels costos totals del projecte, s‟ha realitzat la suma
de tots els costos anteriorment detallats. En la taula 9, es troba un resum del
cost total del projecte.
On es veu que el cost més elevat es el derivat del personal, seguit del material
de laboratori. Les despeses enegètiques per dur a terme aquest projecte en la
EUETIB son gairebé menyspreables.

Taula 9. Cost total del projecte.

Costos totals

Preus

Material i reactius

721,21

Energètics

36,44

Personal

17160,00

Amortitzacions

5570

TOTAL

22730

El cost total del projecte es de 22730 euros.
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8.1. Conclusions
Relatives a l‟aplicació del
contaminant Tetraciclina:

procés Fenton i Fotofenton a la degradació del

Els processos Fenton i Fotofenton, són efectius en la degració d‟un
contaminant d‟ús comú com és l‟antibiòtic tetraciclina.
El procés Fotofenton és més eficient que el Fenton per degradar
tetraciclina. S‟ha aconseguit degradar fins un 90% de carboni orgànic
total, segons les condicions experimentals fixades.
El procés Fenton, tambè degrada la tetraciclina, però en les mateixes
condicions que pel procés Foto-feton, la reacció es més lenta i
s‟acongueixen percentatges de degració menys satisfactoris del 20% de
carboni orgànic total.
Al aplicar un increment de temperatura al procés Fenton, s‟aconsegueix
una millor eficiencia, degradant fins un 50% el carboni orgànic total.
La degradació de la concentració de tetraciclina, ocurreix en els primers
minuts de l‟experiment, independentment de quines siguin les condicions
experimentals.
S‟han estudiat els ratis H2O2: Fe(II) que garanteixin la completa eliminació
del contaminant i percentatges de mineralització superiors al 75%. Per
una dosis de Tetraciclina de 20 mg/L s‟ha trobat eficient un rati de 100:10.
Al realitzar l‟escalat a planta pilot de 12 litres de volum es corroboren les
conclusions estretes en el muntage a escala de laboratori.
S‟han estudiat les condicions òptimes del procés en planta pilot per tal de
poder aplicar un protocol de dosificació per tractar el contaminat
Tetraciclina i poder estudiar el comportament d‟aquest.
Relatives a l‟efecte de la font de irradació utilitzada al procés Fotofenton:
La ultilització de llum de mercuri de mitjana pressio amb longitud d‟ona de
254 nm, provoca una sinergia entre el procés Fotofenton i la reacció de
fotolisis.
El tractament de fotolisis no garanteix la total eliminació de la
Tetraciclina, així com la completa mineralització dels productes intermedis.
La font de llum utilitzada pel procés Fotofenton tenia una potencia
suficient com garantir la saturació de fotons en el sistema.
Relatives al protocol de dosificació:
S‟ha demostrat tant per la Tetraciclina com la Cafeïna que el procés
Fotofenton es més efectiu quan es dosifica el peròxid d‟hidrogen en
comptes de addicionar-lo en la seva totalitat al inici de la reacció.
Després de revisar els protocol de dosificació proposats a la literatura, s‟ha
proposat un protocol de dosificació nou que estudia l‟efecte de la
dosificació del peròxid d‟hidrogen de manera sistemàtica. Aquest protocol
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es basa en l‟addició d‟un percentatge inicial peròxid d‟hidrogen i la
dosificació del reactiu restant de forma continua.
S‟ha aplicat el protocol de dosificació proposat en aquest projecte a la
Cafeïna, per ser una substància innòcua, i s‟ha observat la validesa del
mateix.
S‟ha realitzat un disseny d‟experiments que permet estudiar l‟efecte dels
factors que afecten al protocol de dosificació de manera sistemàtica.
Aquest estudi ha permès arribar a les següents conclusions:
a. Hi ha una interacció entre l‟efecte del percentatge inicial addicionat
de peròxid d‟hidrogen i el temps en que s‟inicia l‟addició en continu.
b. Percentatges inicials del 10%, resulten efectius si el temps de inici
de la dosificació en continu es inferior als 15 minuts.
c. Percentatges inicials del 20%, arriben a la mineralització total de la
mostra en 60 minuts si el temps de inici de la dosificació en continu
es de 15 minuts.
d. Percentatges inicials del 30%, permeten endarrerir el temps d‟inici
de la dosificació en continu, però en general arriben a percentatges
de mineralització inferiors.
e. Després de 10 minuts de reacció en tots els casos la concentració
de Tetraciclina es significativament menyspreable, a excepció de
l‟experiment J. Per aquest cas caldria estudiar si s‟està produint un
mecanisme de reacció alternatiu.
S‟ha demostrat que es més efectiu aplicar un protocol de dosificació en els
processos de tractament Fotofenton, ja que els reactius es consumeixen
de una manera més eficient. Aconseguint incrementar en un 20% la
mineralització utilitzant la mateixa quantitat de reactius Fenton.
Relatives a la sostenibilitat:
Les dades online permeten estalviar reactius dels mètodes analítics del
seguiment de la reacció. Reduint d‟aquesta manera el impacte ambiental
dels mateixos i fent més sostenible tot el tractament.
El tractament de dades online, potencial redox i oxigen dissolt, mostren
una correlació en el consum del peròxid d‟hidrogen i el consum del carboni
orgànic total. Aquesta correlació permet evidenciar:
a. Si la reacció està progressant o s‟ha estabilitzat.
b. Si dos tractament son repetitius.
c. Si cal addicionar peròxid d‟hidrogen. Aquest punt es d‟especial
interès ja que permetria automatitzar la dosificació del tractament
amb la finalitat de fer l‟operació més eficient i sostenible.
S‟ha realitzat un protocol de realització dels experiments amb l‟objectiu de
minimitzar el impacte ambiental dels mateixos. Minimitzant el consum
d‟aigua i energètic, maximitzant els principis de reducció i reciclatge.
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8.2. Propostes de millora
Del resultat d‟elaborar aquest projecte més que propostes de millora, les idees
que han anat sorgint al llarg de l‟experimentació serien més bé continuació del
estudi.
Al llarg de la memòria en la discussió de resultats ja s‟ha comentat propostes
futures d‟estudi, però en aquest apartat es tornaran a detallar.
En quan al protocol de dosificació per la Tetraciclina:
-

Caldria fer un altre disseny per percentatges de peròxid d‟hidrogen
entre 10 i 20%.

-

Pel que fa el inici de la dosificació en continu, estudiar quin es l‟òptim
per sota del 15 minuts.

Estudiar possibles mecanismes de degradació de la Tetraciclina. Per
observar amb més deteniment que succeeix en els casos que no s‟arriba a
eliminar totalment.
Estudi de les dades online registrades en continu al llarg de tot
l‟experiment, en concret el potencial redox i l‟oxigen dissolt. I estudiar
l‟automatització de la planta. Per tal de dosificar en continu en funció de
les necessitats del sistema, per garantir la concentració de peròxid
d‟hidrogen mínima per que produeixi la reacció de degradació.
Aconseguir controlar la planta de manera automàtica per tal de reduir
reactius emprats en el seguiment analític i aconseguir un procés sostenible
i eficient, que redueixi al màxim el impacta ambiental i els costos.
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