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RESUM  

La indústria tèxtil és i ha estat molt important a Europa des de la revolució 
industrial. Abans no es tenia en compte on s’abocaven les aigües residuals 
provinents d’aquesta indústria però el creixement de la consciència ambiental i 
l’estipulació d’unes lleis ha fet que de cada vegada més s’exigeixi un major 
control per aconseguir una qualitat millor. 

Els processos d’oxidació avançada (AOP’s) es basen en la capacitat de generació 
in-situ de radicals hidroxils(OH·), els quals tenen un elevat potencial d’oxidació 
combinats amb un agent oxidant(H2O2) i un catalitzador(Fe(II) i/o radiació UV) 
En aquest projecte s’estudien dos processos : fenton/fotoFenton i fotocatàlisi 
heterogènia amb diòxid de titani. Es fa una comparació amb els processos durant 
els quals es duu un seguiment analític de la degradació de matèria orgànica i 
color, ja que és l’objectiu dels AOP’s és reduir-los al màxim. A més, per dur a 
terme aquesta comparació s’ha fet l’estudi amb diferents tipus d’aigües de 
tintura: colorant pur i colorant hidrolitzat. Aquests colorants utilitzats presenten 
diferents grups reactius per a demostrar que tot i  que les aigües tenir diferents 
estructures els processos funcionen.  

Finalment, es fa un estudi econòmic per a saber el cost del projecte i el cost de la 
utilització de cada un d’aquest processos. 
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RESUMEN  

La industria textil es y ha sido muy importante en Europa desde la revolución 
industrial. Antes no se tenía en cuenta donde se abocaban las aguas residuales 
provenientes de esta industria pero el crecimiento de la conciencia ambiental y la 
estipulación de unas leyes ha hecho que de cada vez más se exija un mayor 
control para conseguir una calidad mejor. 

Los procesos de oxidación avanzada(AOP’s) se basan en la capacidad de 
generación in-situ de radicales hidroxilos(OH·), los cuales tienen un elevado 
potencial de oxidación combinados con un agente oxidando(H2O2) y un 
catalizador(Fe(II) y/o radiación UV). En este proyecto se estudian dos procesos : 
fenton/fotoFenton y fotocatálisis hererogenia con dióxido de titanio. Se hace una 
comparación con los procesos durante los cuales se lleva un seguimiento 
analítico de la degradación de materia orgánica y color, puesto que es el objetivo 
de los AOP’s es reducirlos al máximo. Además, para llevar a cabo esta 
comparación se ha hecho el estudio con diferentes tipos de aguas de tintura: 
colorante puro y colorante hidrolizado. Estos colorantes utilizados presentan 
diferentes grupos reactivos para demostrar que a pesar de que las aguas tener 
diferentes estructuras los procesos funcionan.  

Finalmente, se hace un estudio económico para saber el coste del proyecto y el 
coste de la utilización de cada uno de este procesos.  
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ABSTRACT 

The textile industry has been and is very important in Europe since the industrial 
revolution. Before this revolution there were not taken in account where the 
wastewater from this industry was discharged but the increase of the ambiental 
consciousness and the set of laws about it have caused that a major control of 
this wastewater is required to get a better quality. 

The advanced oxidation processes (AOP’s) are based in the capacity to  generate 
in-situ hidroxil radicals (OH·), which have a high potential of oxidation if they 
work an oxididising agent (H2O2) and a catalyst (Fe(II) and/or UV radiation. In 
this project two processes are studied: fenton/fotoFenton and heterogeny 
photocatalysis with TiO2. A comparation between the two proceses is made and 
at the same time an analitical evaluation of the organic matter degradation and 
color, that it is the objetive of AOP’s processes, reduce it as much as they can. 
Moreover, to do this comparison the study has been done by diferents types of 
wastewater: pure dye and hidrolysed dye. This dyes presents diferents reactive 
groups to demostrate that although the wastewaters are diferents the processes 
goes on. 

Finally, a economial study has been done to know how much the project costs 
and the cost of the utilization of this processes. 
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1.1. Motivació 

La revolució industrial va significar l’explosió  de la indústria tèxtil a Europa, per 
a Catalunya va ser molt important tant econòmicament com per la gran quantitat 
de mà d’obra que va generar, ja que va enriquir el territori. Durant els anys 
aquesta activitat ha anat decaient, però tot i així avui en dia encara és molt 
important. 

 

Aquest tipus d’indústria ha generat i genera uns residus amb un gran impacte 
ambiental que fins fa poc no es tenien en compte. Recentment la consciència 
ambiental està creixent i això ha fet que s’estipulin lleis que exigeixen cada 
vegada més control sobre l’abocament d’aigües residuals, per a poder aconseguir 
així una qualitat major. 

 

La selecció i el dimensionament dels processos de depuració més adequats per al 
tractament d’una aigua residual depenen de factors físics, fisicoquímics i 
biològics. Les aigües que es tracten per contaminació humana generalment són 
depurades per tractament primaris o secundaris. Els tractaments primaris 
eliminen els sòlids en suspensió a l’aigua mitjançant processos físics i químics. 
Per eliminar la part de la càrrega contaminant que queda en l´aigua després 
d´haver rebut un tractament primari es fa un tractament secundari, que ho 
elimina per mitjans biològics. 

 

A l’hora de depurar altres tipus d’aigües contaminades, com per exemple les que 
procedeixen de la indústria, aquest mètodes no resulten eficients perquè 
existeixen molts contaminants incompatibles amb la depuració amb tractaments 
secundaris. Això genera un gran problema ambiental ja que aquests 
contaminants poden resultar tòxics pels organismes vius.  

 

Hi ha diferents processos de tractament d’aigües que han anat evolucionat 
segons les noves exigències i això ha fet que s’hagin desenvolupat nombroses 
alternatives de tractament que permeten depurar molts tipus d’abocaments. Els 
processos d’oxidació avançats són una de les alternatives que s’està 
desenvolupant actualment, 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 i decoloració dels colorants reactius presents en les 
aigües de tintura mitjançant tres processos d’oxidació avançada: el fenton, 
el fotoFenton i la Fotocatàlisis heterogènia amb TiO2.  
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• Comprobar la viabilitat de decolorar els colorants hidrolitxats crimson, 
yellow i blue i la barreja dels tres amb el procés fotoFenton a més del 
colorant black. 

• Estudiar el comportament d’aquests colorants amb diferents variacions : 
colorant pur, hidrolitzat i de tintura. 

• Comparar els processos d’oxidació avançada mencionats. 

• Estudiar l’efecte de les diferents concentracions de reactius fenton. 

• Comparar l’aplicació dels diferents processos d’oxidació avançada amb els 
diferents colorants reactius seleccionats. 

• L’estudi de la mesura de tres paràmetres: 

i. El TOC que mesura el grau de degradació de matèria ogànica. 

ii. L’espectrofotòmetre DATACOLOR que mesura el color. 

• Fer una avaluació económica del cost total dels tractament proposats i del 
projecte. 

1.3. Etapes del projecte 

 

En aquest apart es troba un breu resum de les diferents etapes de les que consta 
aquest projecte a més de un diagrama de les etapes del projecte. 

1.3.1. Descripció de les etapes del projecte 
 

• Introducció: es troben descrites les aigües residuals de tintura i  els 
processos d’oxidació avançats. 

• Processos estudiats al projecte: de forma detallada s’expliquen els 
processos Fenton, FotoFenton i la fotocatàlisis heterogènia amb TiO2 . 

• Contaminant, colorants: es descriuen les propietats dels colorants, així 
com les seves característiques,classificació i estructura química.  

• 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. 

• Resultats experimentals: Es mostren els resultats obtinguts dels 
diferents experiments i es realitza la discussió de resultats. 
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• Avaluació econòmica: es troben els costos derivats de la investigació de 
forma detallada: costos de material, reactius, personal i recursos 
energètics.  

• Conclusions i propostes de millora: s’exposen les conclusions a les 
quals s’ha arribat un cop finalitzada la investigació. També s’exposen 
propostes de millora per a un futur projecte. 

• Annexos: es troben les fitxes de seguretat , les fitxes tècniques dels 
aparells utilitzats i els experiments realitzats. 

1.3.2. Diagrama de les etapes del projecte 

 

Figura 1. Diagrama de les etapes del projecte 

 

1.4. Introducció teòrica 

Des de la revolució industrial la indústria tèxtil ha estat un sector molt important 
a la nostra societat , de fet, va ser aquest sector de la indústria qui va permetre 
l’entrada a Catalunya a la revolució. Encara que avui en dia aquesta activitat no 
és tan gran segueix sent un sector important per a l’economia de Catalunya , ja 
que ha propiciat fins fa poc certa estabilitat econòmica i ha generat mà d’obra. 

 

Tot i així, la indústria tèxtil ha presentat notables problemas medioambientals. 
Els colorants presents en les aigües residuals representen un seriós problema de 
contaminació que interfereix tant a l’operació de plantes de tractaments d’aigües 
residuals com en els procesos de vida aquàtics, impedint el lliure pas de llum i, 
per tant, dificultant la fotosíntesi de les plantes aquàtiques. 
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La indústria en qüestió consumeix diàriament grans quantitats d’aigua en la 
majoria dels seus procesos. Aquests efluents es caracteritzen generalment per la 
seva elevada demanada química d’oxígen(DQO), elevada temperatura, alt 
contingut en color, pH inestable,sòlids en suspensió i composts orgànics 
clorats[Garcia-Montaño 2007, Pignatello et al.2006 , Parag et al.2004,Sarrià et 
al. 2004, Arslan et al. 1999]. 

 

Fins fa pocs anys no es tenien en compte aquests aspectes negatius pel medi 
ambient però recentment la consciència ambiental està creixent i això  ha fet que 
s’estipulin lleis que exigeixen cada vegada més control sobre l’abocament 
d’aigües residuals, i s’han introduit lleis cada vegada més restrictives que 
exigeixen a les indústries del sector a tractar les aigües abans d’abocarles. 

 

Els tractaments d’aigües residuals es poden dividir en : 

 

• Pretractaments : inclou l’homogeinització , neutralització i , quan escau, 
la desinfecció.En els processos on hi intervenen els colorants s’ha de tenir 
en compte a quin pH es fan  , per tant, en tals operacions es precisa un 
ajust del pH. 

• Tractaments primaris: s’eliminen els sòlids sedimentables ( decantació) 
i els sòlids no sedimentables , col·loidals (tractament fisicoquímic o de 
coagulació floculació). 

• Tractaments secundaris: són aquells que permeten eliminar el màxim 
de la càrrega contaminant. Són fonamentalment mètodes biològics i 
fisicoquímics capaços d’eliminar la DBO dissolta i les partícules col·loidals. 

Tractaments terciaris o avançats: consisteixen en l’eliminació dels 
contaminants orgànics persistents dissolts en l’aigua. 

Figura 2. Esquema del procés de tractament d’aigües residuals 
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Molts dels colorants disponibles no són biodegradables, per tant les aigües 
residuals de tintura tampoc ho són, i el tractament biològic directe dels efluents 
acolorits no és efectiu [Uygur and Kök 1999]. 

 

Aquest greu problema es soluciona realitzant, abans d’abocar les aigües, els 
anomenats tractaments terciaris o AOP’S ( processos d’oxidació avançada) que 
poden ser diferents tractaments químics, biològics o fisicoquímics.  

1.5. Procesos d’Oxidació Avançada (AOP’s) 

 

Els processos d’oxidació avançada (AOP’s “Advanced Oxidation Processes”) són 
processos fisicoquímics capaços de produïr canvis en l’estructura química dels 
contaminants i es perfilen com un mètode adequat i amb grans possibilitat de 
desenvolupament a curt plaç. 

 

Aquests processos es basen en la generació in situ d’espècies químiques amb un 
alt poder d’oxidació com els radicals hidroxil (OH-), oxidant químic de carácter no 
selectiu i amb un elevat potencial d’oxidació capaç de reaccionar amb molts de 
composts orgànics [Glaze et al. 1987; Legrini et al. 1993]. Aquest radical pot ser 
generat per medis fotoquímics o per altres formes d’energia, i poseeix una alta 
efectivitat per l’oxidació de la matèria orgànica. 

Les principals avantatges d’aquests processos són: 

 

• Mineralització del contaminant. 

• No generen fangs que requereixin un procés de tractament. 

• Degradació de contaminants orgànics en compostos més biodegradables 
i/o menys tòxics. 

• Eliminació del color i/o olor. 

• Desinfecció. 

• Són idònis per disminuir la concentració de composts formats per 
prectactaments alternatius. 

Per una altra banda, el principal inconvenient d’aquests processos és el seu cost, 
ja que precisen l’adicció de reactius i requeriments energètics significatius. 

Aquests AOP’s es poden clasificar el fotoquímics i no fotoquímics en funció de la 
radiació lluminosa en el procès [Domènech]. 
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Processos d’Oxidació Avançats 

Processos no fotoquímics Processos  fotoquímics 

Ozonització en medi alcalí (O3/OH-) 
Ozonització amb peròxid d’hidrogen 
(O3/H2O2) 
Processos Fenton (Fe2+/H2O2) 
Oxidació electroquímica 
Radiòlisis γ i tractament amb feixos 
d’electrons 
Oxidació en aigua sub i supercrítica 
Descàrrega electrohidráulica-ultrasò. 

Fotòlisis de l’aigua en ultraviolada de 
buit (UVV) 
UV/ H2O2 
UV/O3 
FotoFenton 
Fotocatàlisis heterogènia 

Taula 1. Processos d’oxidació avançada existents 

En la següent figura podem veure els rangs d’aplicació dels diferents PAO’s, així 
com d’altrs tractaments segons la concentració de carboni orgànic total (COT) 
que presenten les aigües a tractar. 

 

Figura 3. Rang d’aplicació de diferents PAO’s  i altres tractaments (Primo 
M, Óscar) 

 

En el projecte es duran a terme diversos experiments amb un procés no 
fotoquímic: fenton, i dos processos fotoquímics: fotoFenton i fotocatàlisi 
heterogènia amb TiO2 . 
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CAPÍTOL 2: 

PROCESSOS 

ESTUDIATS 
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, CATÀLISI 

HETEROGÈNIA AMB 

TIO2) 
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2.1. Fenton/FotoFenton 

Els processos Fenton (H2O2/Fe2+) i FotoFenton (UV/H2O2/Fe2+) són considerats els 
més prometedors degut a la seva elevada eficàcia i baix cost en la remediació 
d’aigües contaminades. Els dos processos es diferencien per la presència o no de 
llum. 

H.J.H Fenton, a l’any 1984 va descobrir el reactiu Fenton que es tracta d’una 
mescla de peròxid d’hidrogen i una de sal de ferro (II), i el van anomenar com el 
nom del seu descobridor. 

Els processos Fenton i FotoFenton s’han de dur a terme en medi àcid per evitar 
la formació d’hidroxils de Ferro, que e precipitarien en el medi si el medi fos 
bàsic [S.Milena;J.Trujillo;L.G.Aguilar; M.Hincapié]. El contacte o dissolució de 
l’efluent residual i els reactius Fenton durant el temps necessari per completar la 
reacció és el que provoca l’oxidació dels compostos mitjançant processos Fenton. 

2.1.1. Fenton 
 

La reacció entre el Fe(II) i el peròxid d’hidrogen en medi àcid dóna lloc a la 
oxidació de Fe(II) a Fe(III) i a la formació de radicals OH· d’acord a la reacció 
següent [Muñoz,2006; García-Montaño,2007]: 

 

  
  
 Fe2++H2O2 à Fe3++ OH· + OH- (2.1) 

Estudis posteriors han demostrat que, a un valor de pH adequat, la reducció de 
Fe(III) a Fe(II) és possible. Aquest segon procés es denomina Fenton-like i és 
possible segons les reaccions: 

 

  
  
 Fe3++H2O2 àFe-OOH2++ H+ à Fe2++ HO2· (2.2) 

  
  
 Fe3++OH- à Fe(OH)2+ à Fe2++ OH·  (2.3) 

 

En presència de peròxid,la concentració de Fe(II) és més petita que la 
concentració de Fe(III). És necessari que el peròxid es trobi en excés respecte la 
quantitat de ferro afegida [Parag et al. 2004; Neyeus et al.2003] 

Les reaccions (2) i (3) permeten la regeneració del Fe(II), el qual pot tornar a 
formar part de la reacció (1) al generar nous radicals hidroxil. 

Un excés d’ions de Fe(II) , o bé un excés de peròxid d’hidrogen es 
contraproduent ja que pot generar reaccions competitives que consumeixen els 
radicals hidroxils evitant que aquests reaccionin amb el contaminant a degradar. 
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2.1.2. FotoFenton 
 

La radiació de llum ultraviolada-visible (3’’-580 nm) fa que augmenti la velocitat 
d’oxidació dels composts orgànics mitjançant el procés Fenton, per tant, la 
velocitat de degradació del contaminant s’accelera. 

Les següents reaccions descriuen el procés: 

 Fe2++H2O2 à Fe3++ HO· + OH- (2.4) 

  
  
 Fe3++H2O+  hνà Fe2+ + HO- + OH·  (2.5) 

Baix aquestes condicions, la fotòlisi dels complexes de Fe(III) permet una major 
regeneració dels complexes de Fe(II). A més, es genera una altra via per la 
formació de radicals hidroxils a partir de la fotòlisi del peròxid d’hidrogen.  

Aquestes reaccions es duen a terme dins la regió UV-visible de l’espectre, per 
tant, aquest procés es podria dur a terme baix la radiació solar, permetent així 
una reducció del cost. 

A continuació es pot observar un esquema del mecanisme de reacció del 
FotoFenton: 

 

Figura 4. Mecanisme de reacció FotoFenton en la generació de radicals 
hidroxil 

 

La reacció fotoFenton té una eficiència major a la del fenton degut a : 

 

• La fotòlisi d’hidrocomplexes de Fe(III) és una font addicional de OH·. 

• En el rang de pH(2,5-5) l’espècia fotoreactiva predominant és el Fe(OH)2+. 
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• El Fe(II) fotoregenerat , genera OH· addicional i continua el cicle. 

• Les concentracions de Fe(II) poden ser menors a les emprades en la 
reacció fenton. 

• Si s’utilitzen radiacions de menys de 360 nm , es pot aprofitar la producció 
de OH· per fotòlisi del peròxid d’hidrogen. 

2.1.3. Avantatges i inconvenients 
 

Avantatges Inconvenients 

El Fe (II) és molt abundant a la Terra, 
no és toxic i és molt segur. 

Quan el procés finalitza, es necessita 
una etapa de neutralització per separar 
el ferro. 

El peroxide d’hidrogen és fàcil de 
manejar i ambientalment benigne. 

El peròxid d’hidrogen és un compost 
bastant més car que el Fe(II) i és el 
principal responsable del cost final del 
tractament. 

No es formen composts clorats nocius 
com en altres tècniques oxidatives 

El procés fenton no és capaç 
d’aconseguir una completa 
mineralització de tots els contaminants 
orgnaics, però si un increment de la 
biodegradibilitat.  

No existeixen limitacions de 
transferència de masa al tractarse d’un 
sistema homogeni. 

El procés fotoFenton,quan s’utilitzen 
lámpares UV com a font de radiació, 
implica un augment important dels 
costos. 

El disseny de reactors per a l’aplicació 
tecnològica és bastant simple. 

El procés requereix un estricte control 
del pH. 

 

El procés FotoFenton pot dur-se a 
terme baix la radiació solar, una font 
renovable i barata d’energia. 

La radiació solar és diferent segons la 
zona en la que estiguem , per tant, el 
procés pot veure’s limitat en el temps 
de tractament per obtenir un valor 
òptim i acceptable de degradació. 

Taula 2. Avantatges i inconvenients dels processos 
Fenton/FotoFenton(Blanco Jurado, José) 
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2.2. Paràmetres que influeixen en el procés 
Fenton/FotoFenton 

• pH  

Aquests processos depenen del pH del medi de reacció. El pH òptim per a la 
realització dels processos Fenton/FotoFenton tendeix a ser un pH proper a 3,0. 
A pH alts (pH>4) la velocitat de reacció disminueix a causa de la precipitació 
del ferro en forma de Fe(OH). A pH excessivament baixos (pH<2) es produeix 
la formació de Fe(OOH)2+ que reacciona molt lentament amb el peròxid 
d’hidrogen i suposa un obstacle per la generació de OH·. 

• Concentració dels reactius Fenton 

Tant l’eficàcia com la velocitat de degradació augmenten amb la concentració 
dels reactius però a partir d’una quantitat determinada , poden disminuir. La 
dosi de peròxid d’hidrogen influeix principalment damunt l’eficàcia del procés 
mentre que la concentració de ferro afecta a la cinètica [Pignatello et al.2006, 
Parag et al.2004, Neyens et al.2003].  

En el cas del peròxid d’hidrogen ,a partir d’una quantitat determinada, la 
velocitat de reacció es pot veure disminuïda degut a la descomposició del 
peròxid d’hidrogen en aigua i oxigen, per recombinació dels radicals hidroxils. 

En el cas del ferro la eficiència de la reacció es pot veure disminuïda a partir 
d’una determinada concentració de ferro, ja que provoca un augment de la 
terbolesa en la dissolució i , conseqüentment, dificulta la absorció de llum 
necessària per la realització del procés FotoFenton o la reacció del ferro amb 
els radicals hidroxils.  

• Concentració de carbonat en solució 

L’aparició de carbonat es produeix quan el pH és més elevat de 4 i per les 
aigu ̈es de tintura que ja el troben contingut en elles. 

Si la solució conté carbonat, el Ferro(II) es combina amb el bicarbonat per 
formar el complex bicarbonat ferrós: 

Fe++ + 2 HCO3 ----------- Fe(HCO3)2       (2.6) 

D’aquest bicarbonat ferrós es pot formar o carbonat ferrós o hidròxid fèrric 
d’acord amb les reaccions segu ̈ents: 

Fe(HCO3)2----------FeCO3 + H2O + CO2       (2.7) 

Fe(HCO3)2 ----------Fe(OH)2 + 2 CO2       (2.8) 

En la segona equació s’obté el complex hidròxid fèrric. Aquest es precipita i 
per tant les reaccions del FotoFenton no són efectives i per tant no degraden. 
Unes de les solucions poden ser l’extracció del carbonat a través de el 
barboteig d’aire i l’extracció d’aquest amb bari. [Escarrà, Oleguer] 

 



Marta Gamundí Ramon  

 
 - 30 

• Temperatura  

La reacció d’oxidació Fenton és endotèrmica. La velocitat d’oxidació aumenta 
amb l’increment de temperatura [Zhang et al.2005]. 

A pressió atmosfèrica, el rang recomanable d’operació és entre 25ºC i 45 ºC, 
ja que si sobrepassa els 50ºC  es dóna una descomposició accelerada del 
peròxid d’hidrogen en aigua i oxigen[Torrades et al.2008] i la precipitació del 
ferro en forma d’hidròxid degut a que la seva constant de producte de 
solubilitat (Kps) disminueix [Pérez et al. 2002,Pérez et al. 2001]. 

A 3 atm, es poden assolir temperatures superiors a 100ºC sense risc de 
descomposició del peròxid d’hidrogen. Fet molt interesant ja que les aigües de 
tintura industrials es troben a altes temperatures i aquest fet no suposa un 
cost energètic extra. 

• Llum 

La llum per si sola no té poder de degradació, necessita els reactius Fenton 
per a poder degradar. En el cas dels processos Fenton( absència de llum) es 
degrada el contaminant però s’ha demostrat que en presència de llum, 
FotoFenton, el procés és més eficaç. 

El tipus de llum utilitzada en els processos fotoquímics influeix en la velocitat 
de degradació, afavorint el procés d’oxidació com més energia de radiació 
tingui la llum. A continuació podem observar els diferents tipus de llum 
disponibles per a aquests processos: 

  

Figura 5. Tipus de radiacions (Yamal,E. 2010) 

 

2.3. Fotocatàlisi heterogènia amb TiO2 
 

Un procés molt utilitzat per a la degradació i decoloració de les aigües residuals 
de tintura és la fotocatàlisi heterogènia amb TiO2.  

Es tracta d’un procés catalític. Quan la llum UV/visible radia sobre l’aigua a 
tractar entra energia al sistema i es produeix la catàlisi, que es complementa 
amb els fotocatalitzadors a la superfície dels quals es produeixen les reaccions. 
En aquest cas es tracta del diòxid de titani, que és un semiconductor i funciona 
per l’exitació d’un electró de la banda de valència. El fenòmen és un efecte 
fotoelèctric, on la quantitat d’electrons excitats, és a dir, que salten de la banda 
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de valència a la banda de conducció depèn de la intensitat o quantitat de fotons 
que siguin absorbits pel semiconductor [Hoover Valencia Sánchez1; Paola Andrea 
Reinosa Osorio2; Vladimir Arias Ramírez3.2012].  

Quan el TiO2 absorbeix la radiació de la llum (hv) ocorren dos fenòmens, la 
separació i generació de portadors de càrrega que es tracta dels electrons i buits, 
per tant, esgenera un parell electró-buit (veure figura 5) i aquest està amb un 
estat d’energia activat : 

 

    TiO2 + hv à e- + h+ (2.6) 

 

En presència d’espècies Redox i baix il·luminació es produeixen simultàniament 
reaccions d’oxidació i de reducció en la superfície del semiconductor que porten a 
la fotodegradació de la matèria orgànica. 

Els buits fotogenerats actuen com a bons oxidants. Aquests, després de migrar a 
la superfície  reaccionen amb substàncies absorbides, en concret amb l’aigua ( 
equació 2.7) o amb ions OH- (equació 2.8) generant radicals hidroxils, els quals, 
gràcies a la seva gran reactivitat, trenquen els enllaços moleculars de les 
espècies del colorant, oxidant-les fins a convertir-les en espècies menys 
complexes. 

Els electrons actuen com a bons reductors. Els processos catalítics ambientals es 
solen dur a terme en ambients aeròbics, per la qual cosa l’oxigen absorbit és la 
principal espècie acceptora d’electrons. 

 

 

Aquesta reaccions de fotodegradació són les següents: 

 

  
  
 TiO2 (h+)+ H2Oads  à O2

·-
ads

 + TiO2 (2.6) 

  
  
 TiO2 (h+)+ H2O -ads  à HO· + TiO2 (2.7) 

  
  
 TiO2 (e-)+ O2 ads  à O2

·-
ads

 + TiO2 (2.8) 

 

A la següent figura es pot observar l’esquema de la generació electró-buit 
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Figura 6. Esquema dels processos red-ox en la interfase semiconductora 

En el cas dels colorants, al ser capaços d’absorbir llum visible, pot donar-se un 
mecanisme diferent de degradació al aplicar-li aquest tipus de llum en medi 
bàsic. En aquest cas les molècules són irradiades amb llum visible i absorbides 
en la reacció de la superfície del TiO2 que estava excitada. El colorant, una 
vegada oxidat degut a la pèrdua d’electrons, la reacció continua fins a la 
degradació del CO2. 

Les reaccions d’aquesta situació són les següents: 

 

  
  
 Dye + hv  à Dye* (2.9) 

  
  
 Dye* + TiO2à Dye*++TiO2(e-) (2.10) 

 

2.3.1. Fotocatalitzadors 
 

El TiO2 és un pigment blanc molt utilitzat en les pintures. Si es nanomultura, com 
el nostre cas, passa a ser un potent fotocatalitzador de degradació de matèria 
orgànica.  
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Per a dur a terme els experiments d’aquest projecte es necessiten dos tipus de 
titani comercials: 

• KRONOS UVLP 7500 per a la llum UV ( KUV)  

• KRONOS VLP 7000 per la llum visible (KVIS) 

Ambdós es troben en forma de pols nanomulturada amb més d’un 85% de diòxid 
de Titani. 

2.3.2. Avantatges de la fotocatàlisis heterogènia amb diòxid de titani 

• És l’únic mètode que realment destrueix substàncies tòxiques fins a 
composts totalment innocus. 

• És capaç de destruir pràcticament qualsevol tipus de substància orgànica, 
incloses mescles complexes.  

• Les substàncies contaminants són eliminades en un únic procés, sense 
necessitat de ser extretes prèviament del medi en el qual es troben 
dissoltes. 

• L’aportació d’energia necessària és molt petit, ja que el procés es duu a 
terme a temperatures entre 30 i 80 ºC i es té com a font d’energia el Sol. 

2.4. Paràmetres que influeixen en la fotocatàlisi 
heterogènia amb TiO2 

 

• Temperatura 

Com en la majoria de les reaccions fotoassistides la catàlisis heterogènia 
no és sensible a petites variacions de temperatura, pel que les etapes del 
procés que són més fortament dependents d’aquest paràmetre, com són 
l’adsorció,desorció i migració superficial,no pareixen ser les etapes 
controlants. [Hermaan,Guillard y Pichat,1993]. S’ha de dir que 
augmentant la temperatura del medi disminueix la solubilitat de l’oxigen 
dissolt i redueix la disponibilitat en la reacció, però simultàniament es 
millora la cinètica de la reacció. 

 

• pH 

Les reaccions fotocatalítiques amb òxids  en dissolucions aquoses es 
caracteritzen, generalment, per a la dèbil dependència de la velocitat de 
reacció amb el pH de la dissolució. 

El punt isoelèctric del TiO2 en aigua és al voltant de 6, per la qual cosa és 
previsible una càrrega superficial de caràcter positiu a valors inferiors de 
pH i una càrrega negativa a valors superiors. No obstant això, els canvis 
produïts en la velocitat de l'activitat fotocatalítica en un determinat rang 
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de pH és generalment petit, sovint menors d'un ordre de magnitud. 
Malgrat això existeix una clara evidència de la importància de la càrrega 
superficial en l'adsorció dels substrats. S'han determinat majors valors de 
conversió a valors més alts i més baixos de pH [Herrman,Guillard y 
Pichat,1993]. 

A pH molts baixos, la superfície del TiO2 queda ocupada amb ions H+ i la 
formació de radicals OH· queda retardada. A més, l’adsorció del colorant 
sobre les partícules augmenta quan el pH és baix creant centres actius a la 
superfície del fotocatalitzador i en conseqüència disminuint l’absorció per 
part d’aquests dels quants de  llum. 

A pH alts,per sobre de 10, es genera un augment de la velocitat de 
reacció. S’incrementa la formació de radicals OH· a partir de la reacció 

 PH- + p+ à OH·  (2.11) 

A aquests pH bàsics la càrrega superficial és negativa i conseqüentment 
tendeix a repel·lir els anions de la pròpia superfície. 

 

• Longitud d’ona i intensitat de la llum 

El diòxid de titani absorbeix longituds d’ona inferiors a 400 nm, que 
corresponen a l’espectre ultraviolat, per tant, qualsevol radiació d’aquestes 
característiques tindrà la capacitat de generar en el semiconductor parells 
electrons-buits. 

Com més curta és la longitud d’ona  més curta és la distància de 
penetració dels fotons dins la partícula del diòxid de titani. Per això 
s’utilitzen longituds d’ona curtes degut a que generen els parells electró-
buit més a prop de la superfície, sent així menor el temps utilitzat per a la 
migració d’aquests parells electró-buit fins a la superfície de la partícula i 
menors les possibilitats de recombinació d’ells mateixos  abans de que es 
produeixi en la superfície de la partícula les reaccions amb les espècies 
químiques presents a l’aigua. 

 

• Concentració del colorant 

Si s’eleva la concentració de colorant a tractar, augmenta la quantitat 
d’aquest adsorbida sobre la superfície del catalitzador, provocant una 
reducció en l’adsorció de llum per part del catalitzador i conseqüentment 
una menor activitat catalítica [Swaminathan and Muruganandham 2006; 
De Faria, et al. 2009; Swaminathan and Muruganandham 2006]. 
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3.1. Color 

 

Quan una substància absorbeix selectivament radiacions de la llum que cau en la 
zona de l’espectre electromagnètic es diu que té color. 

L’estructura de la molècula explica que pugui o no absorbir radiació 
electromagnètica. La llum es comporta com una ona i com una partícula: 

  
  
 dE=hv=h·c/λ (3.1) 

on,  

h=6,63·10-34 J·s (constant de Planck) 

λ=longitud d’ona (nm) 

v= freqüència 

c=2,997·108 m/ s (velocitat de la llum) 

D’acord amb la fórmula, com més petita sigui la longitud d’ona més gran serà 
l’energia necessària per a fer canvis en la molècula. 

Tinguent en compte l’espectre de substàncies en solució en la zona UV-visible , el 
color es pot caracteritzar per tres atributs: 

 

• Hué o tó: es refereix a la longitud d’ona d’absorció (groc, verd, blau...) 

• Strenght o intensitat: ens ho dóna el coeficient d’extinció molar de la llei 
de Lambert-Beer 

  
  
 A=ε·b·c (3.2) 

On ε és una constant de proporcionalitat anomenada absortivitat molar, b 
és el camí òptic i c la concentració molar. 

Només es compleix en solucions moleculars ( diluïdes), on els colorants no 
formen agregats. 

• Brightness o netedat o vivesa d’un color: està relacionat amb l’amplada de 
la banda d’absorció, com més ample més apagat és el color. 

 

L’estructura electrònica d’una substància és la responsable de la capacitat de la 
substància d’absorbir una part de la llum. 
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Figura 7. Energia - transicions electròniques 

Molts compostos orgànics amb dobles enllaços poden fer aquestes transicions 
que cauen en l’UV-visible. 

3.1.1. Estructura química general 
 

El color d’una molècula , a més, ve donat per l’estructura química. Els 
responsables del color en una molècula són: 

 

• Cromòfor: es defineix com les agrupacions atòmiques no saturades, 
responsables de que es produeixi absorció de la llum en la zona visible, i 
per tant aparegui el color[Witt 1976]. 

 

Figura 8. Cromòfors que poden constituir l’estructura química dels 
colorants.  



Marta Gamundí Ramon  

 
 - 38 

• Auxocrom: són agrupacions d’àtoms que provoquen o intesifiquen o bé 
desplacen a diferents longituds d’ona l’absorció del cromòfor. 

 

Figura 9. Efecte dels auxocroms. 

 

A continuació podem veure els auxocroms que poden constituir l’estructura 
química dels colorants. 

  

Grup Fórmula 

Amino -NH3 

Carboxil -COOH 

Sulfònics -SO3H 

Hidroxil -OH 

Taula 3. Auxocroms que poden constituir l’estructura química dels 
colorants 
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3.2. Colorants 

El color que presenten les aigües residuals de les indústries tèxtils, i algunes 
vegades altres indústries, prové dels colorants. 

Els colorants es defineixen com a composts químics que es caracteritzen per a 
absorbir radiació electromagnètica entre 400 i 700 nm (UV-visible). Aquesta 
propietat els hi confereix el color, que és un o altre segons la longitud d’ona que 
absorbeix, encara que el color que nosaltres observem és el que reflecteix la 
substància. 

Els colorants són absorbits per altres materials ( teixits, cuiro, paper...) 
anomenats substrats i es dispersen o reaccionen proporcionant un grau 
determinat de coloració. Aquests substrats els retenen per adsorció física, 
formació de complexes amb sals o metalls, dissolució, retenció mecànica o per 
mitjà de la formació d’enllaços químics covalents. 

3.2.1. Colour Index 
 

L’any 1924 la SDC (Society Dyers and Colourists) de Gran Bretanya 
conjuntament amb l’AATCC ( American Asociation of Textile Chemist and 
Colourist) van publicar l’obra que agrupa tots els tipus de colorants titulada 
“COLOUR INDEX” 

El “Colour Index” és l’obra de referència més important i completa en el camp 
dels colorants. Aquesta obra classifica als colorants o pigments otorgant-lis 
primerament un nom genèric determinat relacionat amb les seves 
característiques d’aplicació: “ C.I. Generic Name”. Llavors, se li assigna un 
nombre en referència a la seva estructura química anomenat nombre de 
constitució: “ C.I.Constituion Name”. Per tant, cada colorant o pigment comercial 
s’identifica pel seu nom de “Colour Index” i segons el seu nombre de constitució 
si han estat publicats.  

Si una companyia desitja utilitzar aquesta nomenclatura s’ha de registrar a la 
Society Dyers and Colourists. Però s’ha de tenir en compte que pot ser dos 
colorants comercials amb el mateix nom genèric i nombre de constitució no 
siguin idèntics, ja que hi pot haver aspectes que els diferencien no recollits al 
“Colour Index” 

3.2.2. Diferència entre colorant i pigment 
 

La principal diferència entre colorant i pigment radica en els mètodes d’aplicació. 
Un colorant, en general, són solubles en el medi en el que s’apliquen o en el 
producte final. En canvi, un pigment està compost per partícules diminutes d’un 
compost colorejat dispers en un medi en el que és insoluble, aquests actuen 
dispersant-se en un vehicle adherent que s’adhereix al substrat. 
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3.3. Colorants reactius 

Els colorants reactius són substàncies d’estructures no saturades, orgàniques 
solubles en aigua que es preparen comercialment de tal manera que reaccionin 
amb la cel·lulosa formant un enllaç covalent amb els grups nucleòfils de la fibra, 
el que donarà una màxima solidesa. Mitjançant l’adició de productes determinats, 
com un electròlit, s’activen els colorants i permeten la reacció química amb la 
cel·lulosa, formant una nova espècie colorant-fibra irreversible. Un cop fixat amb 
la cel·lulosa, el colorant perd la seva capacitat de tintar. 

La utilització de colorants reactius presenta diverses avantatges com a que 
s’aconsegueixen tons molt brillants, solidesa a la humitat, són fàcils d’aplicar, 
resistència a la llum solar , fàcil aplicació i resistència al rentat amb sabó. 

3.3.1. Estructura química 
 

Els colorants reactius tenen una estructura química composta de quatre parts: 

• Cromòfor 

• Grup pont, com a norma general es tracta d’un amino o imino (R-NH-) 

• Grup solubilitzant,generalment un grup sulfònic com per exemple R-SO3Na 
o R-SO3H 

• Grup reactiu, que poden ser: 

Grup reactiu Estructura Temperatura 

 d’aplicació (ºC) 

Monoclorotriazina   

 

80 

Diclorotriazina   

 

20 

Tricloropirimidina   90 
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Difluorcloropirimidina   40 

Vinil sulfona  40-60 

Dicloroquinoxalina 

 

40 

Monofluortriazina   40 

   

Taula 4. Grups reactius més comuns que poden constituir l’estructura 
química dels colorants amb la seva estructura química i temperatura 

d’aplicació 

  

 

Figura 10. Estructura química dels colorants 
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3.4. Colorants reactius utilitzats en el projecte 

3.4.1. Prociom Crimson H-EXL 
 

 Procion Crimson H-EXL 

Colour 
Index 

No en té 

Nº CAS 186554-26-7 

Descripció Pols vermellosa de partícula petita i una mica agrumollada 

λ max 
d’absorció 

520-450 nm 

Nom del 
producte 

1,5-Naphthalenedisulfonicacid,2-[2-[8-[[4-chloro-6-[[3-[[[4-chloro-
6-[[7-[2-(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)diazenyl]-8-hydroxy-3,6-
disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-
yl]amino]methyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-
hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]diazenyl]-,sodium salt (1:8) 

Fórmula 
molecular 

C53H36 Cl2 N14 O26 S8 . 8 Na  

Grup 
reactiu 

Monoclorotriazina 

Estructura 
química 

 

Taula 5. Característiques del colorant Prociom Crimson H-EXL 
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3.4.2. Remazol Black B 
 

 Remazol Black B 

Colour 
Index 

C.I Reactive Black 5 

C.I. 20505 

Nº CAS 17095-24-8 

Descripció Pols negra blavosa de partícula petita i una mica agrumollada 

λ max 
d’absorció 

580-600 nm 

Nom del 
producte 

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3,6-bis[[4-[[2-
(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, tetrasodium salt; tetrasodium 
4-amino-5-hydroxy-3,6-bis[[4-(2-
sulfonatooxyethylsulfonyl)phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulfonate 

Fórmula 
molecular 

C26H21N5Na4O19S6  

 

Grup 
reactiu 

Vinilsulfona 

Estructura 
química 

 

Taula 6. Característiques del colorant Remazol Black B 
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3.4.3. Procion Yellow H-EXL 
 

 

 Procion Yellow H-EXL 

Colour 
Index 

C.I Reactive Yellow 138:1 

 

Nº CAS 72906-24-2 i 72906-25-3 

Descripció Mescla definida de dos colorants. Pols verdosa obscura de partícula 
mitjana. 

λ max 
d’absorció 

420 nm 

Fórmula 
molecular 

C51H42Cl2N16O16S4Na4 
 

Grup 
reactiu 

Monoclorotriazina 

Estructura 
química 

 

Taula 7. Característiques del colorant Procion Yellow H-EXL 
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3.4.4. Procion Blue H-EXL 
 

 

 Procion Blue H-EXL 

Colour 
Index 

C.I Reactive Blue 198 

 

Nº CAS 124448-55-1 

Descripció Pols blavosa de de partícula petita. 

λ max 
d’absorció 

630 nm 

Fórmula 
molecular 

 
C41H30Cl4N14O14S4.4Na 
 

Grup 
reactiu 

Monoclorotriazina 

Estructura 
química 

 

Taula 8. Característiques del colorant Procion Blue H-EXL 
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3.5. Aigües residuals en les indústries tèxtils 

 

Els colorants són un camp de la indústria tèxtil on els investigadors i fabricants 
de colorants han estat i estan estudiant constantment com millorar-los: com 
aconseguir matisos més brillants, com aconseguir més solidesa al sabó o la llum, 
etc. Un objectiu perseguit també ha estat, i és, aconseguir una màxima 
solubilitat del colorant, per això han anat formulant colorants més solubles en 
aigua. Tots aquests avenços permeten més fàcilment l’aplicació i conservació 
dels colorants sobre el substrat tèxtil però, per altra banda, presenten 
conseqüències negatives ja que dificulten l’eliminació del color de les aigües 
residuals. Els colorants reactius són els principals causants. 

3.5.1. Procés de tintura 
 

La tintura de les fibres cel·lulòsiques amb els colorants reactius té lloc en tres 
etapes: 

1. Absorció del colorant per la fibra en medi neutre i amb adició d’electròlit, 
seguida d’una absorció en medi alcalí que es fa  a l’hora que la reacció. En 
aquesta fase el colorant no es veu afectat, només es produeix una difusió  
cap a l’interior de la fibra on s’absorbeix a les cadenes de cel·lulosa. Una 
vegada s’arriba a l’equilibri en la absorció s’hi afegeix alcalí a la solució de 
tintura i s’inicia la segona fase, la reacció, la qual es simultaneja amb una 
major absorció. 

2. Reacció del colorant en medi alcalí, amb els grups hidroxils de la cel·lulosa i 
l’aigua. Una vegada s’ha arribat al equilibri a pH neutre, s’hi afegeix alcalí a la 
solució iniciant-se la reacció del colorant amb la cel·lulosa i l’aigua a pH 10-
11. L’adició de alcalí a la solució els grups OH· de la cel·lulosa s’ionitzen i la 
cel·lulosa està en condicions de reaccionar. A continuació es mostra un 
exemple amb el colorant Remazol Black B: 

 

Figura 11. Variació de l’estructura del grup reactiu vinilsulfona d’una 
molècula de colorant durant la fixació amb la cel·lulosa del teixit en el 

procés de tintura de les aigües residuals. 
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Al aplicar alcalí al bany el colorant que no ha reaccionat amb la fibra s’hidrolitza i 
es queda present en el bany i adsorbit a les fibres físicament , com es pot veure 
a continuació. 

La molècula quan s’hidrolitza el que fa és substituir els grups substituents del 
grup reactiu per un hidroxil (OH-). En el cas del Crimson, Blue i Yellow el grup 
substituent és el clor ja que té una Triazina com a grup reactiu i en el cas del 
Black el grup substituent és el sulfònic ja que el grup reactiu és la vinilsulfona 

En els casos dels colorants Crimson , Yellow i Blue els tres s’hidrolitzaran de la 
mateixa manera. A continuació es mostra el del Crimson però en els altres dos 
casos seria el mateix mecanisme. 

 

Figura 12. Comparació de l’estructura química del colorant Crimson 
sense hidrolitzar(esquerra) i hidrolitzat (dreta) 

 

Figura 13. Comparació de l’estructura química del colorant Black sense 
hidrolitzar(esquerra) i hidrolitzat (dreta) 

 

 

3. Eliminació del colorant hidrolitzat i per tant no fitxat covalentment a la fibra 
de cel·lulosa. 

 

El procés de tintura amb reactius colorants es pot veure gràficament a 
continuació:  
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Figura 14. Procés de tintura 

Al primer tram(primera etapa) la temperatura és de 30ºC durant mitja hora, en 
aquest temps se li afegeix el colorant, sal i carbonat. A continuació s’eleva la 
temperatura fins a 80ºC (segona etapa, reacció) i es tracta del bany de fixació 
del colorant a la cel·lulosa i dura una hora aproximadament. Finalment (tercera 
etapa) es torna a la temperatura inicial i s’hi afegeix sabó i s’esbandeix, que 
juntament amb el colorant hidrolitzat , la sal present a l’aigua i el carbonat 
formen les aigües residuals a tractar. 

El grau de fixació i el tant per cert de la pèrdua a l’efluent depèn de la 
combinació colorant-fibra. Com es pot comprovar a la taula següent , els 
colorants reactius tenen un baix índex de fixació i la possibilitat de la meitat de 
pèrdua a l’efluent, com a màxim. 

 

Tipus de 
colorant 

Fibra Grau de fixació 
(%) 

Pèrdua a 
l’efluent (%) 

Àcid Poliamida 89-95 5-20 

Bàsic Acrílic 95-100 0-5 

Directe Cel·lulosa 70-95 5-30 

Dispers Polièster 90-100 0-10 

Reactiu Cel·lulosa 50-90 10-50 

Al sofre Cel·lulosa 60-90 10-40 

De tina Cel·lulosa 80-95 5-20 

Taula 9. Grau estimat de fixació per diferents combinacions de colorant-
fibra i pèrdua als efluents[O’neil et, al. 1999] 
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S’ha de dir que normalment la tintura es duu a terme mitjançant una mescla de 
tres colors: crimson, blue i yellow, segons el color que es vulgui aconseguir es 
posen unes concentracions d’un o de l’altre. En aquest estudi s’ha dut a terme 
també la degradació del color amb una mescla de 0,1 g/L de cada colorant , sent 
1:1:1.  

3.5.2. Decoloració 
 

La decoloració es dóna gràcies a la ruptura de l’enllaç del grup azo (-N=N-), que 
és el que dóna el color. Aquesta modificació de l’estructura molecular es fa 
mitjançant els processos explicats anteriorment: fenton, fotoFenton o fotocatàlisi 
heterogènia amb diòxid de titani, els quals originen la ruptura de l’enllaç. 

A continuació es pot veure que passa quan es trenca el color, es comparen les 
estructures moleculars d’abans i després d’aquest canvi, i s’observa que quan es 
trenca el color les molècules es fan més petites. 

 

Figura 15.Comparació de l’estructura de la molècula del colorant 
Crimson sense hidrolitzar abans de trencar el color i després.[Escarrà, 

Oleguer.2013] 

     

Figura 16. Comparació de l’estructura de la molècula del colorant Black 
sense hidrolitzar abans de trencar el color i després.[Escarrà, 

Oleguer.2013] 

 
A part del trencament del color, es produeix una transformació de molècules 
complexes i orgàniques (com els grups reactius), en molècules més senzilles i 
inorgàniques(com el CO2). Per tant, les molècules es tornen més biodegradables. 
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4.1. Introducció 

Per tal de dur a terme l’estudi de l’evolució de la reacció al  procés 
fenton/fotoFenton i TiO2 es necessiten saber uns paràmetres que es coneixen a 
través d’uns mètodes analítics. Aquests  són: 

 

• Espectrofotòmetre UV-visible: es va utilitzar per a determinar la 
concentració de H2O2 . Només en el cas del fenton/fotoFenton. 

• Espectrofotòmetre DATACOLOR: es va utilitzar per a determinar el to del 
color. 

• Analitzador TOC ( Carboni Orgànic Total): es va utilitzar per a determinar 
la concentració de matèria orgànica. 

• pH-metre:  es va utilitzar per a fixar el pH inicialment i per a dur-ne un 
control durant l’experiment. 

4.2. Espectrofotòmetre UV-visible 
L’espectrofotòmetre utilitzat a aquest projecte per a saber la concentració de 
H2O2 de les mostres és Hitachi U-2001. En aquest apartat es dóna una informació 
detallada del fonament teòric i funcionament de l’espectrofotòmetre i un 
esquema representatiu. També s’explica el fonament teòric per determinar el 
peròxid d’hidrogen, com es preparen els reactius i el mètode experimental. 

4.2.1. Funcionament de l’espectrofotòmetre 
La espectrofotometria UV és un mètode analític quantitatiu que utilitza els 
efectes de la interacció de les radiacions electromagnètiques amb la matèria per 
a mesurar l’absorció o la transmissió de llum per les substàncies amb un rang de 
l’espectre visible que va de 400 a 800 nm. 

 

Figura 17. Rang de l’ultraviolada visible 
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Figura 18. Espectrofotòmetre HITACHI U-2001 

 

El  funcionament de l’espectrofotòmetre s’entén a partir de les lleis de Bourguer, 
Lambert i Beer, els quals posen en relació, en materials translúcids, la variació 
de la intensitat de la llum provinent d’una font de llum monocromàtica que passa 
per un pas òptic de la mostra amb l’espessor o concentració d’aquesta. 

 

L’aparell registra l’absortivitat molar, o d’absorbància o transmitància, i en funció 
de la longitud ens dóna el que anomenem espectre o corba espectral. 

 

Els elements que constitueixen un espectrofotòmetre es representen en la figura 
19. Consta d’una font de llum, un selector de longitud d’ones o monocromador, 
un compartiment per col·locar la cubeta i un detector. 

 

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. 

 

Figura 19. Esquema funcionament espectrofotòmetre 
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4.2.2. Utilització en el projecte 
 

Aquest aparell és utilitzat per la determinació de la concentració de peròxid 
d’hidrogen que queda en la solució. 

S’agafa 1ml de metavanadat que es mescla amb 1 ml de mostra i s’enrasa a 10 
ml. Aquesta s’extreu cada deu minuts i es duu a analitzar a l’espectrofotòmetre, 
el qual et dóna el valor de l’absorbància. Aquesta absorbància no et dona 
directament la concentració de peròxid, però et dona una referència del nivell de 
peròxid d’hidrogen que conté la solució. 

4.3. Espectrofotòmetre DATA COLOR 
 

L’espectrofotòmetre utilitzat per a determinar el to del color és el DATACOLOR 
650TM. 

Aquest ofereix: 

 

• Mesures de terbolesa 

• Mesures de transmitància regular, transmitància total i transmitància 
difusa 

• Lent zoom i port especular automàtic 

• Control UV automàtic 

• Acord inter-instrument excepcional 

• Múltiples obertures de mesura amb detecció automàtica de la mateixa 

• Compensació automàtica de brillantor 

 

La mesura de reflectància i transmitància que ofereix són molt precises 

4.3.1. Utilització en el projecte  
Aquest aparell s’utilitza per mesurar el nivell de color (el to del color) del sistema 
en el moment determinat de l’experiment, que es fa cada cinc minuts. Aquest 
calcula la transmitància i et dona gràfiques de transmitància i d’absorbància a 
través d’un programa d’ordenador. L’absorbància és en la que ens basem per 
poder dir si hi ha color, per tant, s’ha de calcular l’absorbància amb l’equació 
segu ̈ent : 

 

 A = log10 (T/100)  (4.1) 
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Si l’absorbància disminueix significa que es decolora 

 

Figura 20. Espectrofotòmetre DATA COLOR 

 

4.4. Analitzador del TOC 

En aquest apartat s’explica detalladament 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. 

4.4.1. 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. 
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La mesura del TOC (carboni orgànic total) es realitza per diferència entre el TC e 
IC. 

En la figura 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 21. Funcionament i procediment de la detecció del TOC 

4.4.2. Utilització en el projecte 
 

Aquest aparell s’utilitza per la detecció de la concentració de matèria orgànica ( 
carboni orgànic) de les mostres extretes cada cert temps determinat. L’aparell et 
dóna la concentració de carboni total (TC) i carboni inorgànic(IC) i fa la diferència 
per trobar el carboni orgànic total (TOC). 

 

Figura 22. Analitzador del TOC 
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4.5. Determinació del pH 

En aquest es detalla el fonament teòric  del pH juntament amb una breu 
descripció de l’aparell emprat a l’experiment, i , a més , es troba un esquema 
representatiu de les parts internes de l’elèctrode. 

4.5.1. 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 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.Esquema d’un elèctrode de referència. 
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Figura 24.pH-metre utilitzat al projecte. 

 

4.5.2. Utilització en el projecte 
En el projecte s’ha utilitzat aquest instrument analític per al principi fixar el pH 
àcid i per a dur-ne un seguiment durant l’experiment. 
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CAPÍTOL 5:        

MÈTODE 

EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TRACTAMENT DE COLORANTS DE TINTURA MITJANÇANT PROCESSOS D’OXIDACIÓ AVANÇADA 

 - 59 - 

5.1. Nomenclatura del codi 

Segons si han estat duts a terme amb el procés fenton/fotoFenton o fotocatàlisi 
heterogènia amb TiO2 els experiments han estat anomenats amb dues 
nomenclatures diferents: 

 

• Colorant_variació de colorant_Presència(ON)/Absència(OFF) de llum_ppm 
H2O2_ppm Fe(II)  

Exemple:  

Si l’experiment està realitzat amb els procés fotoFenton (presència de 
llum) amb el colorant Crimson pur, amb 100 ppm de H2O2 i 5 ppm de 
Fe(II), el codi de l’experiment serà: 

Crimson_pur_ON_100_5 

 

• Colorant_variació de colorant_Presència(ON)/absència(OFF) de 
llum_gKUV_gKVIS_TiO2  

 

Exemple:  

Si l’experiment està realitzat amb els procés TiO2 amb el colorant Black 
hidrolitzat amb presència de llum, i amb 1 g de fotocatalitzador de cada, el 
codi de l’experiment serà: 

Black_H_ON_1_1_TiO2 

5.2. Taula d’experiments 

A continuació es pot veure una taula amb el llistat de tots els experiments duts a 
terme durant el projecte amb la nomenclatura explicada al punt 5.2 i especificant 
les condicions a les quals s’han dut a terme. 

 Codi Colorant Llum 
UV 

ppm 
Fe(II) 

ppm 
H2O2 

ppm 
KVIS 

ppm 
KUV 

pH 

1 Crimson_pur_ON_100_5 CRIMSON ON 5 100 - - 3 

2 Crimson_H_ON_100_5 CRIMSON ON 5 100 - - 3 

3 Crimson_H_ON_100_10 CRIMSON ON 10 100 - - 3 

4 Crimson_H_ON_125_7,5 CRIMSON ON 7,5 125 - - 3 

5 Crimson_H_ON_150_10 CRIMSON ON 10 150 - - 3 
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6 Crimson_H_ON_1_1_TiO2 CRIMSON ON - - 1 1 10 

7 Crimson_H_OFF_100_5 CRIMSON OFF 5 100 - - 3 

8  Crimson_T_ON_100_10 CRIMSON ON 10 100 - - 3 

9 Crimson_Tf_ON_100_10 CRIMSON ON 10 100 - - 3 

10 Black_pur_ON_100_5 BLACK ON 5 100 - - 3 

11 Black_pur_ON_100_20 BLACK ON 20 100 - - 3 

12 Black_H_ON_100_5 BLACK ON 5 100 - - 3 

13 Black_H_ON_100_10 BLACK ON 10 100 - - 3 

14 Black_H_ON_125_7,5 BLACK ON 7,5 125 - - 3 

15 Black_H_ON_1_1_TiO2 BLACK ON - - 1 1 10 

16 Black_H_ON_05_05_TiO2 BLACK ON - - 0,5 0,5 10 

17 Black_H_OFF_100_5 BLACK OFF 5 100 - - 3 

18 Black_T_ON_100_10 BLACK ON 10 100 - - 3 

19 Black_Tf_ON_100_10 BLACK ON 10 100 - - 3 

20 Yellow_H_ON_100_5 YELLOW ON 5 100 - - 3 

21 Yellow_H_ON_100_10 YELLOW ON 10 100 - - 3 

22 Yellow_H_ON_125_7,5 YELLOW ON 7,5 125 - - 3 

23 Yellow_H_ON_1_1_TiO2 YELLOW ON - - 1 1 10 

24 Blue_H_ON_100_5 BLUE ON 5 100 - - 3 

25 Blue_H_ON_100_10 BLUE ON 10 100 - - 3 

26 Blue_H_ON_125_7,5 BLUE ON 7,5 125 - - 3 

27 Blue_H_ON_1_1_TiO2 BLUE ON - - 1 1 10 

28 BYC_H_ON_100_5 BLUE 

YELLOW 

CRIMSON 

 

ON 5 100 - - 3 
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29 BYC_H_ON_1_1_TiO2 BLUE 

YELLOW 

CRIMSON 

ON 10 100 - - 3 

30 BYC_H_ON_1_1_TiO2 BLUE 

YELLOW 

CRIMSON 

ON - - 1 1 10 

Taula 10. Taula de tots els experiments i condicions amb els que s’han 
dut a terme per a la realització del projecte 

5.3. Descripció de les variacions dels colorants 

• Colorant pur 

Es tracta d’una solució de 0,1 g/L. Els experiments duts a terme han estat 
d’un litre, per tant s’agafen 0,1 g de colorant i s’enrasa fins al volum d’1 
litre. 

• Colorant hidrolitzat 

Es tracta de l’extracció de l’equivalent a 0,1 g/L de la solució hidrolitzada 
0,3g/L preparada prèviament 

Aquesta solució hidrolitzada està formada per 0,3 g/L de colorant més 
100ml d’aigua desionitzada, que suposa un 10% del volum, al qual se li 
afegeix NaOH (0,65M) fins que la solució tingui pH 12. Aquesta es posa a 
bullir durant 1 hora i després es deixa reposar 24 hores. Finalment 
s’enrasa amb aigua fins a 1 litre. 

• Colorant en condicions de tintura 

- Es tracta de l’extracció de l’equivalent a 0,1 g/L de la solució hidrolitzada 
0,3g/L preparada prèviament 

- Per  a  precipitar els carbonats: 

- Es fa una solució de clorur de bari al 10%. 

- S’aboca gota a gota sobre la solució tamponada de tintura.  La suspensió      
obtinguda es deixa uns minuts en repòs perquè el precipitat de carbonat 
de bari es “depositi” al fons. 

- S’assegura amb una gota de clorur de bari que el líquid sobre nedant no 
precipita mes. Si es així ja es filtra amb una placa porosa de porus  fi. 
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5.4. Paràmetres i variables del sistema 

A continuació es poden veure els diferents paràmetres i variables dels 
experiments duts a terme al projecte 

• Paràmetres 

 Fenton/Fofofenton TiO2 

pH 3 10 

ppm H2O2 100 

125 

150 

- 

ppm KRONOS PLV - 500 

1000 

Llum ON 

OFF 

ON 

Taula 11. Possibles paràmetres del sistema 

 

• Variables 

 

  

Condicions de tintura Colorant pur 

Colorant hidrolitzat 

Colorant tintura 

Colorant Crimson 

Black 

Yellow 

Blue 

 BYC 

Taula 12. variables del sistema 



 TRACTAMENT DE COLORANTS DE TINTURA MITJANÇANT PROCESSOS D’OXIDACIÓ AVANÇADA 

 - 63 - 

5.5. Muntatge de l’experiment 

Tots els experiments del projecte s’han dut a terme amb el mateix muntatge 
experimental, el qual es pot veure a la figura 25.Les parts d’aquest muntatge 
són: el reactor, un tanc, un agitador magnetotèrmic, un pH-metre i una font de 
llum ultraviolada. 

El reactor es troba sobre l’agitador magnetotèrmic, el qual amb l’ajuda d’un 
imant (que es troba dins el reactor) agita la solució. El reactor amb la solució 
està connectat al tanc a través de dos tubs de goma , un d’entrada i un de 
sortida que permeten el cicle de l’aigua . La funció del tanc és mantenir el reactor 
a una temperatura constant, en el cas del projecte en condicions ambientals.  A 
la part superior del reactor es troba la font de llum ultraviolada subjectada amb 
un suport per tal de poder-la posar a l’alçada desitjada. Finalment el muntatge 
disposa d’un pH-metre per anar mesurant el pH quan calgui.  

 

 

Figura 25. Muntatge de l’experiment 
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5.6. Material i procediment experimental 

5.6.1. Material i procediment experimental pel procés fenton/fotoFenton 
  

 Material  

Balança analítica de precisió  

pH-metre 

Agitador magnetotèrmic 

Tanc d’aigua 

Làmpada OSRAM 

Espectrofotòmetre industrial 

Espectrofotòmetre de masses 

Analitzador del TOC 

Taula 13. Material necessari per l’experimental del procés 
Fenton/FotoFenton.  

 

El procés Fenton i FotoFenton a petita escala es realitza seguint els passos 
següents:  
 

1. Rentar el reactor amb aigua desionitzada.  

2. Agafar 1 litre de la solució de colorant 0,1g/l corresponent (colorant pur o 
hidrolitzat).  

3. Regular-la a pH àcid (pH=3). 

4. Abocar-la al reactor prèviament rentat. Aquest, al estar connectat al tanc 
encamisat a través d’uns tubs, es posa a condicions ambientals.  

5. Es comença a agitar la solució amb l’agitador magnetotèrmic.  

6. Es pesa la quantitat de Fe(II) que correspongui.  

7. S’agafa la quantitat de peròxid (H2O2) que correspongui. 

8. S’aboca a la solució el Fe(II). 

9. Passat 5 minuts, s’aboca a la solució el H2O2 al mateix temps que s’aplica 
llum.  

10.  Just després es posa el cronòmetre en marxa.  
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11. Cada 15 minuts s’extreu mostra de 10ml per l’anàlisi del TOC. Es posa la 
mostra en un tub d’assaig. Aquest es posa en un vas de precipitats de 
plàstic amb gel a l’interior per parar la reacció i es passa el TOC. 

12. Cada 5 minuts s’extreu mostra de 25ml per l’anàlisi del color 
(espectrofotòmetre DATACOLOR).  

13. Cada 10 minuts s’extreu mostra de 1ml per l’anàlisi del peròxid 
d’hidrogen. Per l’anàlisi del peròxid és necessari fer un pas previ. S’agafen 
uns 12 matrassos de 10 ml i si afegeix 1ml de metavanadat. Després la 
mostra extreta del reactor es posa en el matràs i s’enrasa amb aigua 
desionitzada. Aquesta es passa després per l’espectrofotòmetre de 
masses.  

14. Acabat l’experiment, es neteja i es recull tot.  

 

5.6.2. Material i procediment experimental pel procés amb TiO2 

 

 

Material  

Balança analítica de precisió  

pH-metre 

Agitador magnetotèrmic 

Agitador de laboratori 

Centrifugadora de laboratori 

Filtres Cromafi PET-45/25 de 45 nm 

Tanc d’aigua 

Làmpada OSRAM 

Espectrofotòmetre industrial 

Espectrofotòmetre de masses 

Analitzador del TOC 

Taula 14. Material necessari per l’experimental del procés 
Fenton/FotoFenton.  
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1. Es renta el reactor amb aigua desionitzada. 

2. Agafar 1 litre de la solució de colorant 0,1g/l corresponent (colorant pur o 
hidrolitzat) i es posa en un vas de precipitats d’ un litre. 

3. Regular el pH a 10. 

4. Pesar la quantitat necessària del fotocatalitzador KUV i del KVIS.  

5. Abocar els fotocatalitzadors  a la solució. 

6. Posar la solució en el mesclador industrial a una velocitat de 8000 a 9000 rpm 
durant 30 minuts. 

7. Abocar la solució al reactor. Aquest es posa a condicions ambientals a partir 
dels tubs connectats al reactor provinents d’un tanc encamisat que regula la 
temperatura, es comença agitar i se li aplica llum UV en una vitrina fosca. En 
aquest moment comença a contar el temps. 

8. S’extreuen mostres cada 15 o 20 minuts. 

9. Es tracten les mostres. Primer es posen a la centrifugadora a 2300rpm uns 5 
minuts i després es filtren. 

10. Després aquesta mostra tractada es passa per l’espectrofotòmetre 
DATACOLOR i per l’analitzador de TOC. 

11. Acabat l’experiment, es neteja i es recull tot. 

5.7. Medi ambient i sostenibilitat  
Tots els productes químics utilitzats tenen el seu corresponent etiquetatge, per 
tant s’han de tenir en compte les fitxes de seguretat al laboratori (veure Annex). 
A continuació es poden veure algunes mesures que s’han dut a terme durant el 
projecte per tal de tenir cura amb el medi ambient, economitzar i no contaminar 
són: 

• No llençar cap producte químic per la pica. 

• Llençar cada residu en el recipient adequat facilitant el seu reciclatge. 

• Dipositar els reactius sobrants en els bidons habilitats per cada tipus de 
reactius, per tal de que després puguin ser tractats. 

• Abocar les aigües amb color a un bidó habilitat per a solucions acolorides 
bàsiques. 

• Preparar volums grans de reactiu per minimitzar les aigües de rentat. 

• Intentar estalviar el màxim els reactius ja que alguns costen d’eliminar. 

• L’aigua del tanc reutilitzar-la durant tots els experiments, ja que la seva 
funció es mantenir la temperatura. 
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En aquest capítol es troben els resultats dels experiments duts a terme al 
laboratori classificats en diferents apartats, els quals es divideixen en 
subapartats.  

• Blancs 

• Estudi dels processos Fenton/fotoFenton als colorants escollit Black i 
Crimson a 10 ppm de Fe(II) i 100 ppm de H2O2 

a. Estudi de l’eficiència de decoloració i degradació de matèria 
orgànica. 

• Estudi del procés FotoFenton als colorants Crimson,Blue, Yellow , Black  i a 
la mescla de tres colors: Blue, Yellow i Crimson a diferents concentracions 
de Fe(II) i   H2O2 

a. La influència de la concentració dels reactius Fenton. 

b. Estudi del procés de decoloració dels colorants hidrolitzats i en 
condicions de tintura. 

c. Estudi del procés de degradació de matèria orgànica dels colorants  
pur, hidrolitzats i en condicions de tintura. 

• Estudi del procés fotocatàlisis hegerogènia amb el catalitzador TiO2 al 
colorants Crimson, Blue, Yellow, Black i a la mescla de tres colors: Blue, 
Yellow i Crimson  

a. La influència de la concentració de TiO2 

b. Estudi del procés de decoloració dels colorants hidrolitzats 

c. Estudi del procés de degradació de matèria orgànica dels colorants 
hidrolitzats. 

6.1. Blancs 

Els blancs del procés Foto-Fenton tenen com a finalitat comprovar si és necessari 
utilitzar tots els reactius involucrats en el procés o bé es pot prescindir d’alguns 
d’ells. 

S’ha pogut comprovar a diferents fonts bibliogràfiques que està demostrat que el 
procés fenton/fotoFenton no funciona sense presència de ferro, peròxid 
d’hidrogen i pH àcid per això no s’han dut a terme experiments que ho 
demostrin. A continuació es mostren unes gràfiques d’experiments realitzats per 
Oleguer Escarrà en un altre estudi que ho demostren, aquest estudi es va dur a 
terme amb un sol colorant, el CRIMSON amb la variació de pur. 

 

En la gràfica 26 es pot veure la comparació de l’evolució de la decoloració 
(gràfica 6.1B) i la degradació (gràfica 6.1A) en funció del temps dels blancs i la 
reacció Fenton realitzats amb el colorant CRIMSON pur. En la gràfica 6.1A 
s’observa que només els experiments amb presència de peròxid d’hidrogen i el 
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Fenton es degrada la matèria orgànica, encara que aquesta reducció de matèria 
orgànica sigui inferior al 20%. Per contra en la gràfica 6.1B, si observem 
l’evolució de la decoloració en les mateixes condicions es veu una decoloració 
entre el 50 i el 60% del Fenton. En la resta d’experiments no s’observa ni tan 
sols decoloració. Això ens porta a pensar que el procés Fenton és efectiu amb el 
colorant Crimson i que el peròxid d’hidrogen té cert protagonisme a l’hora de 
degradar.[Escarrà SantMartí,Oleguer. 2013] 

 

 

Figura26. Comparació dels blancs i l’experiment Fenton realitzats en 
funció del temps del colorant crimson 

Com era d’esperar els reactius aïllats fan que el procés no funcioni ho demostren 
que la fotòlisi i l’experimentent amb Fe(II) no reaccionen i per tant no es 
degrada ni es decolora l’aigua. Els únics experiments on es contempla una 
reacció són l’experiment Fenton, que es decolora i es degrada, i H2O2/UV, que es 
decolora però no es degrada. 

6.2. Fenton/FotoFenton 
Els experiments fenton es van realitzar a pH 3 amb una única variació del 
colorant, l’hidrolitzat, amb dos colorants diferents: el black i el crimson. 

A continuació es mostra els experiments realitzats minjançant Fenton amb la 
seva codificació corresponent. 

 

 Codi Colorant Llum 
UV 

ppm 
Fe(II) 

ppm 
H2O2 

ppm 
KVIS 

ppm 
KUV 

pH 

7 Crimson_H_OFF_100_5 CRIMSON OFF 5 100 - - 3 

17 Black_H_OFF_100_5 BLACK OFF 5 100 - - 3 

Taula 18. Codificació dels experiments Fenton, sense presència de llum, 
amb 100 ppm de Peròxid d’hidrogen, 5 ppm de Fe(II) i a pH 3. 
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A la figura 27 es mostren els experiments realitzats del colorant black amb el 
procés Fenton comparats amb els realitzats, en les mateixes condicions ( 5 ppm 
Fe(II) i 100 ppm H2O2), amb el procés fotoFenton. A la figura 28 el mateix però 
amb el colorant crimson 

El que es pretén és comprovar que el procés fotoFenton té una major eficiència 
que el procés fenton a l’hora de la decoloració de les aigües. 

En la figura 27 es veu que en el cas del Black no hi ha molta diferència entre els 
dos processos ja que en ambdós casos arriba al 90% de la decoloració de l’aigua 
amb colorant, sent el cas del fotoFenton un 5% més que el fenton.  

 

Figura 27. Comparació de la decoloració en funció del temps dels 
experiments Fenton i FotoFenton del colorant Black amb 5 ppm de Fe(II) 

i 100 ppm d’H2O2 

 

En canvi, a la gràfica 28 es pot apreciar clarament que el procés fotoFenton té 
una major eficiència, arribant a decolorar fins al 95% mentre que el procés 
fenton aconsegueix un procés de decoloració del 60% en el mateix temps 
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Figura 28. Comparació de la decoloració en funció del temps dels 
experiments Fenton i FotoFenton del colorant crimson amb 5 ppm de 

Fe(II) i 100 ppm d’H2O2 

 

Tal i com es pot veure  s’obtenen , en major o menor mesura, els resultats 
esperats. L’experiment fotoFenton decolora més  que el fenton amb un mateix 
període de temps, per tant es pot concloure que el procés fotoFenton és més 
eficaç. El motiu d’aquest fet és que, en alguns colorants, la llum provoca que 
apareguin més radicals lliures afavorint tant la decoloració com la degradació de 
matèria orgànica. La degradació de matèria orgànica no s’ha pogut comprovar ja 
que la l’equip d’anàlisis de carbó orgànic total(TOC) està espatllada, però segons 
fonts bibliogràfiques també el procés fotoFenton demostra una major eficiència a 
l’hora de la degradació de matèria orgànica. 

6.3. FotoFenton 
 

Els experiments FotoFenton es van realitzar en funció del temps a pH 3 amb les 
diferents variacions del colorant explicades al capítol 5: colorant pur(pur), 
colorant hidrolitzat(H) i colorant en condicions de tintura(T), encara que la 
majoria s’han dut a terme amb el colorant hidrolitzat. 

A la taula 19 es mostren els experiments realitzats amb el procés fotoFenton 
amb la seva codificació corresponent. 

 Codi Colorant Llum 
UV 

ppm 
Fe(II) 

ppm 
H2O2 

ppm 
KVIS 

ppm 
KUV 

pH 

1 Crimson_pur_ON_100_5 CRIMSON ON 5 100 - - 3 

2 Crimson_H_ON_100_5 CRIMSON ON 5 100 - - 3 

3 Crimson_H_ON_100_10 CRIMSON ON 10 100 - - 3 
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4 Crimson_H_ON_125_7,5 CRIMSON ON 7,5 125 - - 3 

5 Crimson_H_ON_150_10 CRIMSON ON 10 150 - - 3 

8  Crimson_T_ON_100_10 CRIMSON ON 10 100 - - 3 

9 Crimson_Tf_ON_100_10 CRIMSON ON 10 100 - - 3 

10 Black_pur_ON_100_5 BLACK ON 5 100 - - 3 

11 Black_pur_ON_100_20 BLACK ON 20 100 - - 3 

12 Black_H_ON_100_5 BLACK ON 5 100 - - 3 

13 Black_H_ON_100_10 BLACK ON 10 100 - - 3 

14 Black_H_ON_125_7,5 BLACK ON 7,5 125 - - 3 

18 Black_T_ON_100_10 BLACK ON 10 100 - - 3 

19 Black_Tf_ON_100_10 BLACK ON 10 100 - - 3 

20 Yellow_H_ON_100_5 YELLOW ON 5 100 - - 3 

21 Yellow_H_ON_100_10 YELLOW ON 10 100 - - 3 

22 Yellow_H_ON_125_7,5 YELLOW ON 7,5 125 - - 3 

24 Blue_H_ON_100_5 BLUE ON 5 100 - - 3 

25 Blue_H_ON_100_10 BLUE ON 10 100 - - 3 

26 Blue_H_ON_125_7,5 BLUE ON 7,5 125 - - 3 

28 BYC_H_ON_100_5 BLUE 

YELLOW 

CRIMSON 

 

ON 5 100 - - 3 

29 BYC_H_ON_1_1_TiO2 BLUE 

YELLOW 

CRIMSON 

ON 10 100 - - 3 

Taula 19. Codificació dels experiments FotoFenton, amb presència de 
llum, a pH 3 i amb diferents concentracions de H2O2 i Fe(II) 

Dins cada apartat de colorant es fan els corresponents comentaris a la 
interpretació dels resultats experimentals representats i finalment es troba un 
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apartat final amb la discussió del resultat final, és a dir, la influència dels reactius 
fenton. 

6.3.1. Black 
 

A la figura 29 es mostren comparats els experiments realitzats del colorant black 
amb totes les variacions de concentracions de reactius fenton estudiades dutes a 
terme amb el procés fotoFenton. Les representacions dutes a terme mitjançant 
línia discontínua corresponen al TOC mentre que les contínues a la decoloració 
del color tal i com es pot veure a la llegenda. 

• Si es mira l’evolució de la degradació de matèria orgànica (TOC), es pot 
veure que el BLACK_H_100_10 (80%) es degrada els 45 minuts primers 
més ràpidament que el BLACK_H_100_5 i el BLACK_pur_100_5, però a 
partir del minut 45 el BLACK_H_100_5 (85% al minut 60) és el que 
demostra una major eficiència, encara que no molt remarcable, respecte el 
BLACK_H_100_10 (80%).  

• En el cas del del BLACK_pur_100_5 presenta el mateix grau de decoloració 
que el colorant hidrolitzat amb les mateixes condicions (78%). 

• Si es mira l’evolució de la decoloració fins al minut 55,que és allà on ja 
tots els experiments estan estabilitzats i per tant es va aturar 
l’experiment, es pot veure que el BLACK_100_10  i el BLACK_125_7,5 
presenten una decoloració del 95%  seguint tendències gairebé iguals, una 
mica menys eficient resulta ser el BLACK_100_5, el qual presenta un grau 
de decoloració del 90%. Per tant en quan a la decoloració el 
comportament és força similar. 

 

Figura 29 Comparació de la decoloració i degradació de matèria orgànica 
del colorant black amb totes les variacions de concentracions de reactius 

fenton amb el procés fotoFenton 
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6.3.2. Comportament del colorant en condicions de tintura amb el 
procés fotoFenton. 

 

A la figura següent es mostra un experiment d’un estudi dut a terme per Oleguer 
Escarrà on es mostra el resultat de la degradació de matèria orgànica i 
decoloració d’un experiment fotoFenton amb colorant Black i amb condicions de 
tintura. 

• Si es compara amb els altres experiments amb les mateixes condicions de 
la figura 29 es pot veure com en la degradació de matèria orgànica en el 
cas del colorant amb condicions de tintura (BLACK_T_ON_100_5) de 
l’estudi fet per l’Oleguer Escarrà es degrada un 0 %. Aquest no es degrada 
pràcticament res ja que no s’ha sotmès a barboteig amb aire per a 
eliminar el CO2 format per evitar que precipiti amb el Ferro(II). 

• Si es compara amb els altres experiments  en les mateixes condicions de 
la figura 29  es pot veure com mentre el colorant pur (BLACK_pur_5_100) 
i el colorant hidrolitzat(BLACK_H_5_100) arribaven a decolorar-se al 
voltant d’un 90% en aquest cas , en condicions de tintura, l’experiment 
BLACK_T_ON_100_5 al minut 55 presenta tan sols un 40%  de grau de 
decoloració. 

 

 

Figura 30. Experiment per estudiar la degradació de matèria orgànica i 
decoloració amb el procés fotoFenton dut a terme en condicions de 

tintura i amb unes concentracions de reactius fenton de 5 ppm de Fe(II) 
i 100 ppm d’H2O2 [Escarrà, Oleguer. 2013] 
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Cal destacar que el colorant en condicions de tintura no es degrada i es decolora 
poc. Per això el fet de que aquest colorant contingui carbonat en la solució, quan 
aquesta es passa a àcid amb H2SO4, el carbonat es converteix en CO2. Si aquest 
CO2 no s’extreu, quan se li afegeix el Fe(II) fa la conversió a la inversa, formant 
un compost de ferro, carbonat i hidròxid que precipita i per tant no és possible la 
reacció. (Això s’explica al Capítol 2 en l’efecte del carbonat en la part de 
paràmetres que influeixen en el procés FotoFenton). [Escarrà, Oleguer. 2013] 

Per tal de solucionar aquest problema que l’Oleguer es va trobar es va proposar 
extreure el CO2 a partir de Bari quan la solució és bàsica i després decantar-lo 
per eliminar-lo i finalment fer l’experiment fotoFenton a pH=3. A continuació es 
pot veure a la 31 l’experiment del colorant en condicions de tintura dut a terme 
amb una concentració de 10 ppm de Fe(II) i 100 ppm de H2O2 . La representació 
duta a terme amb línia contínua i negre representa l’experiment a pH=3 dut  a 
terme sense extreure el CO2 amb Bari mentre que el representat en línia negre 
discontínua representa l’experiment amb el Bari i la seva posterior filtració a 
pH=3. La línia contínua grisa representa l’experiment amb les mateixes 
concentracions de reactius fenton però dut a terme amb el la variació del 
colorant hidrolitzat. 

 

Figura 31. Comparació de la decoloració del colorant Black en condicions 
de tintura  precipitant els carbonats i sense precipitar-los. 

 

Referent a la gràfica on podem veure l’experiment en condicions de tintura i el 
mateix experiment però precipitant els carbonats amb clorur de bari i filtrant-lo 
podem dir que: 

• L’experiment sense filtrar té presència de carbonats, els quals inhibeixen 
la formació de radicals hidroxils. L’objectiu de la precipitació amb Bari dels 
carbonats de la solució de tintura és treure la inhibició de la reacció de 
degradació i així que la reacció vagi més ràpida. Al principi es pot observar 
com a l’experiment on es precipiten els carbonats hi ha una major 
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eficiència, l’experiment va més ràpid , però al minut 120 la solució on no 
s’ha tret el carbonat degrada igual que la que s’ha tret. El motiu d’aquest 
fet és que al posar HCl a la mostra per tal d’arribar al pH=3 , el carbonat 
ha passat a bicarbonat i aquest a àcid carbònic, el qual es va 
descomponent en CO2 ; això ho fa lentament però arriba a un punt que  
segurament tot el carbonat ha passat a CO2 i per això es degrada igual 
que si haguéssim tret el carbonat.  

 

Com es pot observar, l’experiment del estudi de l’Oleguer mostra una eficiència 
una mica inferior al realitzat en aquest projecte.  Ell va dur a terme la posada de 
la solució a pH àcid amb àcid sulfúric i va utilitzar com a sals el sulfat sòdic. En el 
nostre cas , el clorur de sodi ha estat utilitzada com a sal i s’ha dut a pH àcid 
mitjançant el HCl. Un motiu d’aquesta disminució d’eficiència és que al fer-ho 
amb àcid sulfúric l’ió sulfat es queda a dintre de la solució i retarda la 
decoloració. 

 

 

6.3.3. Crimson 
 

A la figura 32 es mostren comparats els experiments realitzats del colorant 
CRIMSON amb totes les variacions de concentracions de reactius fenton 
estudiades dutes a terme amb el procés fotoFenton. Les representacions dutes a 
terme mitjançant línia discontínua corresponen al TOC mentre que les contínues 
a la decoloració del color tal i com es pot veure a la llegenda. 

• Si es mira l’evolució de la decoloració es pot veure que el 
CRIMSON_H_150_10 al minut 20 ja s’ha decolorat gairebé un 95% mentre 
que els altres tres experiments, el CRIMSON_H_100_5, el 
CRIMSON_H_100_10 i el CRIMSON_H_125_10, no arriben a aquest grau 
de decoloració fins 10 minuts més tard. Al minut 45 tots han arribat a una 
estabilitat i el 5% que els hi queda es decolora molt més lentament . Es 
pot veure que al minut 90 el que més decolorat està,  encara que només 
amb 1% o 2% és el CRIMSON_H_100_5. Es pot veure que només hi ha 
diferències a l’inici, però a partir del minut 20 la decoloració és força 
similar. 

• Si es mira l’evolució de la degradació de matèria orgànica (TOC) es pot 
veure que el CRIMSON_H_100_5 és el que al minut 90 presenta una 
màxima eficiència havent degradat el 55% de la matèria orgànica. El 
CRIMSON_H_100_10 fins al minut 45 es degrada  quasi un 45% mentre 
que després amb el mateix temps, fins al minut 90, només es degrada  un 
10% més. Finalment el CRIMSON_pur_100_5 al minut 90 presenta un 
grau de decoloració del 40%, sent el de menys eficiència encara que 
sembla que la tendència segueix amb la degradació. 
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Figura 32. Comparació de la decoloració i degradació de matèria 
orgànica del colorant crimson amb totes les variacions de concentracions 

de reactius fenton amb el procés fotoFenton 

 

De igual manera que amb el Black, es va dur a terme l’experiment amb el 
colorant crimson en condicions de tintura i després el mateix experiment però 
precipitant els carbonats amb clorur de bari i després filtrant-ho. 

 

 

 Figura 33. Comparació de la decoloració del colorant crimson en 
condicions de tintura  precipitant els carbonats i sense precipitar-los. 

 

Com podem observar el crimson té un comportament igual que el Black, al 
principi el colorant en condicions de tintura filtrat té una major eficiència però 
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després es troben les dues rectes de decoloració  al minut 120. L’explicació és la 
mateixa que amb el colorant Black: 

• L’experiment sense filtrar té presència de carbonats, els quals inhibeixen 
la formació de radicals hidroxils. L’objectiu de la precipitació amb Bari dels 
carbonats de la solució de tintura és treure la inhibició de la reacció de 
degradació i així que la reacció vagi més ràpida. Al principi es pot observar 
com a l’experiment on es precipiten els carbonats hi ha una major 
eficiència, l’experiment va més ràpid , però al minut 120 la solució on no 
s’ha tret el carbonat degrada igual que la que s’ha tret. El motiu d’aquest 
fet és que al posar HCl a la mostra per tal d’arribar al pH=3 , el carbonat 
ha passat a bicarbonat i aquest a àcid carbònic, el qual es va 
descomponent en CO2 ; això ho fa lentament però arriba a un punt que  
segurament tot el carbonat ha passat a CO2 i per això es degrada igual 
que si haguéssim tret el carbonat.  

 

6.3.4. Blue 
A la figura 34 es mostren comparats els experiments realitzats del colorant blue 
amb totes les variacions de concentracions de reactius fenton estudiades dutes a 
terme amb el procés fotoFenton. Només es va dur a terme l’estudi de la 
decoloració ja que l’estudi de degradació de matèria orgànica va ser impossible 
perquè l’aparell d’anàlisi de TOC estava espatllat. 

• Si es mira l’evolució de la decoloració es pot veure que al minut 40 tots els 
experiments han arribat a una estabilització amb un 90% de decoloració, 
per tant es decolorar ràpidament. El BLUE_100_10 és el que mostra una 
major eficiència ja que al minut 20 ja s’ha decolorat gairebé un 90%. 
Seguidament venen les altres dues experiències que, encara que no amb 
molta diferència entre elles, tarden més a arribar al 90% de decoloració.  
El BLUE_125_7,5 presenta un grau de decoloració d’ un 90% al minut 30, i 
finalment , 5 minuts més tard el BLUE_100_5 hi arriba. A trets general 
podem dir que la combinació 100: 10 és comporta una mica millor, però 
tots tenen un comportament similar. 
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Figura 34. Comparació de la decoloració del colorant blue amb totes les 
variacions de concentracions de reactius fenton amb el procés 

fotoFenton 

6.3.5. Yellow 
 

A la figura 35 es mostren comparats els experiments realitzats del colorant 
YELLOW amb totes les variacions de concentracions de reactius fenton 
estudiades dutes a terme amb el procés fotoFenton. Només es va dur a terme 
l’estudi de la decoloració ja que l’estudi de degradació de matèria orgànica va ser 
impossible perquè la l’aparell d’anàlisi de TOC estava espatllat. 

• Si es mira l’evolució de la decoloració fins al minut 40 ,que és allà on es va 
tallar l’experiment més curt i per tant fins allà on tenim resultats 
comparables, podem veure que el YELLOW_100_10 és el que mostra una 
major eficiència fins a aquest moment presentant un grau de decoloració 
de gairebé el 75%, seguit del YELLOW_125_7,5 amb un 40% de color, en 
darrer lloc en quant a eficiència es troba el YELLOW_100_5 presentant un 
40% de decoloració, dada que representa quasi la meitat que l’experiència 
amb 10 ppm de Fe(II) i 100 ppm de peròxid d’hidrogen. La millor 
combinació sense cap dubte és la de 100:!0 
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Figura 35. Comparació de la decoloració del colorant yellow  amb totes 
les variacions de concentracions de reactius fenton amb el procés 

fotoFenton 

6.3.6. BYC 
 

A la figura 36 es mostren comparats els experiments realitzats de la mescla dels 
tres colorants : blue , yellow i  crimson amb una concentració a la solució d’1g/L 
cada un. S’ha dut a terme l’estudi amb dues variacions de concentracions: 5 ppm 
de Fe(II)/100ppm H2O2 i 10 ppm de Fe(II)/100 ppm H2O2 . Només es va dur a 
terme l’estudi de la decoloració ja que l’estudi de degradació de matèria orgànica 
va ser impossible perquè la màquina estava espatllada. 

Si es mira l’evolució de la decoloració fins al minut 60 ,que és allà on es va tallar 
l’experiment més curt i per tant fins allà on tenim resultats comparables, podem 
veure que:  

• En ambdós casos el colorant crimson presenta una tendència de 
decoloració similar o igual al de la mescla. 

• La decoloració de la mescla (i del crimson dins la mescla) quan es decolora 
amb condicions de 5 ppm de Fe(II) i 100 de peròxid d’hidrogen és de 
menor eficiència que quan decolora amb la mateixa concentració de 
peròxid d’hidrogen però amb 10 ppm de Fe(II). La diferència és d’un 13% 
, sent en el cas de 5 ppm un grau de decoloració del 72% i en el cas de 10 
ppm un 85%. 

• El blue  dintre de la mescla en condicions 100_10(60%) decolora més 
ràpidament que el que es troba en condicions 100_5(48%), havent-hi un 
percentatge de diferència molt similar al cas de la decoloració de tota la 
mescla. En ambdós casos el blue al minut 60 té aproximadament 20% de 
color més que el conjunt de la mescla. 
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• En el cas del yellow veiem que segueix la mateixa norma que els 
comentats anteriorment: a la mateixa concentració de peròxid d’hidrogen 
decolora més com més quantitat de Fe(II) hi ha , sent la diferència entre 
els dos experiments major que en els altres casos, un 30%. 

 

Figura 36. Comparació de la decoloració de la mescla de tres colors 
(BYC) amb totes les variacions de concentracions de reactius fenton 

amb el procés fotoFenton 

6.3.7. Conclusions parcials d’aquest subapartat 

• Quan ens trobem amb les concentracions de reactius fenton 5 ppm de 
Fe(II) i 100 ppm d’H2O2 la degradació de matèria orgànica (TOC) és més 
eficient. 

• Podem comprovar que la combinació que decolora més ràpid és la de 
100_10 seguida per la 125_7.5 i finalment la de 100_5. Així i tot totes, 
excepte el yellow, al minut 40 han arribat mínim al 90% de decoloració. 

• D’acord amb els dos punts anteriors en el cas que es disposi de temps per 
a dur a terme el tractament de les aigües sempre serà millor dur-lo a 
terme amb la menor concentració de Fe(II) possible degut a que aquest es 
queda als llots formats i després s’ha de filtrar per eliminar-lo, la qual cosa 
té un cost econòmic i com més hi ha més costa d’eliminar. Com hem dit al 
primer punt la menor concentració de ferro és la que dóna millors resultats 
amb la degradació de matèria orgànica , així que és un altre punt a favor. 

• Com hem pogut observar a l’experiment en condicions de tintura arriba un 
punt en que les dues tendències de decoloració, la de la solució sense 
filtrar i la filtrada, s’igualen. Per tant podem dir que no és necessari dur a 
terme el procés per a precipitar els carbonats i filtrar si afegim l’HCl abans 
del ferro i ho deixem una estona bombollejant aire per així deixar que 
passi tot a CO2 abans de tirar-hi el Fe(II) 

• Podem observar com el Black és el que més ràpid es decolora , ja que als 
5 minuts en tots els casos ja només l’hi queda un 5% de color. Aquest va 
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seguit pel crimson, el qual als 40 minuts totes les combinacions de 
reactius fenton ja han decolorat un 95%. Seguidament va el blue , que 
fins al 60 minuts no totes les configuracions de reactius fenton han arribat 
al 90% i finalment trobem al yellow, que necessitaríem més temps per 
saber on es troben les 3 línies de tendència de decoloració.  

6.4. Comparació de la decoloració dels colorants 
amb les mateixes condicions de reactius Fenton 

Un dels objectius del projecte és comprovar la viabilitat de decolorar els 
colorants hidrolitzats Crimson, Yellow i Blue i la barreja dels tres amb el procés 
fotoFenton a més del colorant Black. Per tant , s’ha fet un estudi de com influeix 
la concentració de reactius Fenton que se l’hi afegeix a l’aigua de tintura per a 
decolorar-la i així trobar la combinació de màxima eficiència. 

A continuació es mostren els diferents experiments realitzats a diferents 
concentracions de reactius Fenton classificats pel tipus de colorant o mescla. S’ha 
realitzat en tots els colorants objecte d’estudi d’aquest projecte amb l’objectiu 
de:  

• Estudiar l’efecte causat per l’increment de concentració de ferro (II). 

• Estudiar l’efecte causat per l’increment de concentració de H2O2. 

Dins cada apartat de colorant es fan els corresponents comentaris a la 
interpretació dels resultats experimentals representats i finalment es troba un 
apartat final amb la discussió del resultat final, és a dir, la influència dels reactius 
Fenton. 

 

Combinació  ppm Fe(II) ppm H2O2 Relació 

1 5 100 20 

2 7,5 125 16,66 

3 10 100 10 

Taula 15. Relacions i combinacions ppm Fe(II) i ppm  H2O2 

 

6.4.1. Comparació dels colorants amb concentració 5 ppm Fe(II) i 100 
ppm H2O2 

 

A la Figura 37 es mostren comparats els experiments realitzats de tots els 
colorants objecte d’estudi d’aquest projecte amb el procés fotoFenton i unes 
concentracions de 5 ppm Fe(II) i 100 ppm d’H2O2. Les representacions dutes a 
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terme mitjançant línia discontínua corresponen al colorant quan es troba dins la 
mescla dels tres colors, en canvi les línies contínues corresponen al experiment 
dut a terme amb el hidrolitzat sol. 

• Abans de comentar els colorants un per un cal remarcar que el Black, el 
Crimson i el Blue tenen un comportament similar, doncs per exemple als 
30 minuts de reacció tots tres han arribat al 90% de decoloració. El 
colorant Yellow és el que presenta un comportament més diferent de la 
resta. Caldria fer repeticions o/i  altres estudis per saber a que és degut 
aquesta diferència de comportament. 

• En el cas del BLACK_H_100_5 es pot veure com és el que al principi té 
una màxima eficiència ja que als 5 minuts  de procés ja ha decolorat un 
80% i als 15 minuts un 90%, on s’estabilitza i després es va decolorant 
molt lentament, ja que com es pot observar al minut 75 només ha 
decolorat un 1% més.  

• En el cas del CRIMSON_H_100_5 es pot veure com la decoloració és més 
lenta que el BLACK_H_100_5, li calen almenys 40 minuts per arribar a 
auna decoloració del 90&. En canvi, s’estabilitza a una decoloració 
superior, 95%, i un cop aquí el color va desapareixent més lentament. Per 
la gràfica i les tendències d’aquesta es podria dir que seria el primer en 
desaparèixer, el més bo de decolorar. 

• El BLUE_H_100_5 es va decolorant més lentament que els dos casos 
anteriors. L’experiment es va aturar quan es va veure una estabilització de 
la decoloració del colorant. Com es pot comprovar, al minut 50 s’ha 
decolorat un 90%, temps molt superior al que requeria el Black que 
arribava a decoloracions similars només en 15 minuts.  

• En el cas del YELLOW_H_100_5 es pot veure com al minut 40, que és allà 
on es va haver d’aturar per un contratemps,  només s’ha decolorat un 
40% , mentre que  tots els altres colorants s’han decolorat més del doble. 
Per tant, es pot veure com el Yellow és el que té majors dificultats per ser 
decolorat. Caldria però fer alguns altres experiments per veure que no 
estan influenciant altres factos. 

 

Si observem l’evolució dels colorants quan estan mesclats tres d’ells i el 
comparem amb quan l’experiment es fa amb el colorant sol podem veure 
com: 

• Ara els comportaments dels tres colorants Blue/Yellow/Cromson són 
menys uniformes en els tres casos. Com era d’esperar la decoloració és 
menor que quan s’estudiaven de forma independent. 

• El Crimson segueix una tendència quasi a idèntica a la línia de decoloració 
de la mescla(BYC), això és perquè tenen el seu màxim d’absorbància 
longituds d’ona molt similars, el Crimson a 520 nm i la mescla a 510 nm. 
L’evolució de la decoloració del Crimson en la mescla BYC i el colorant sol 
és bastant diferent, però al minut 90 només ha decolorat un 10% menys 
que el Crimson sol. 
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• En el cas del Blue la diferència de decoloració entre el Blue sol i el Blue 
dins la mescla no és tan petita, ja que al minut 50 quan es fa l’experiment 
amb el Blue sol ha decolorat un 90% mentre que quan està dins la mescla 
ha degradat un 42%, per tant hi ha una diferència de quasi el 50% més en 
el cas del colorant sol. És el que presenta una major diferència dels tres 
colorants. 

• En el cas del Yellow la diferència de decoloració entre el colorant sol i el 
colorant dins la mescla és d’un 20% entre ells. És el color que menys es 
decolora comparant-lo amb els altres , ja que al minut 40 el colorant sol 
ha degradat un 40% mentre que el colorant dins la mescla de tintura tan 
sols ha degradat un 20 %. 

 

Figura 37. Comparació de la decoloració dels colorants amb concentració 
5 ppm Fe(II) i 100 ppm H2O2 

A figura 38 es pot veure els resultats obtinguts per a la degradació de matèria 
orgànica en el cas del Crimson i el Black, ja que en els altres casos no va ser 
possible estudiar-ho a causa de que l’analitzador del TOC estava espatllat.  

• Si es mira l’evolució de la degradació de matèria orgànica (TOC), es pot 
veure que el BLACK_H_100_5 (85%) es degrada més ràpidament que el 
CRIMSON_H_100_5 (55%). El Black al minut 75 ja va presentant una 
certa estabilització ja que disminueix el pendent de la tendència, això vol 
dir que s’anirà degradant més lentament. En canvi, el Crimson encara 
segueix amb un pendent pronunciat , per tant s’entén que seguiria 
degradant a la velocitat que ho fa durant un temps més. 

 



 TRACTAMENT DE COLORANTS DE TINTURA MITJANÇANT PROCESSOS D’OXIDACIÓ AVANÇADA 

 - 85 - 

 

Figura 38. Comparació de la degradació de matèria orgànica dels 
colorants Crimson i Black amb concentració 5 ppm Fe(II) i 100 ppm 

H2O2 

 

6.4.2. Comparació dels colorants amb concentració 10 ppm Fe(II) i 100 
ppm H2O2 

 

A la figura 39 es mostren comparats els experiments realitzats de tots els 
colorants objecte d’estudi d’aquest projecte amb el procés fotoFenton i unes 
concentracions de 10 ppm Fe(II) i 100 ppm d’H2O2. Les representacions dutes a 
terme mitjançant línia discontínua corresponen al colorant quan es troba dins la 
mescla dels tres colors, en canvi les línies contínues corresponen al experiment 
dut a terme amb el colorant sol. 

• En el cas del BLACK_H_100_10 es pot veure com és el que al principi té 
una màxima eficiència ja que als 5 minuts ja ha decolorat un 95%, on 
s’estabilitza i després es va decolorant molt lentament, ja que amb 55 
minuts més encara no ha decolorat ni un 1% més. 

• En el cas del CRIMSON_H_100_10 es pot veure com va baixant més 
gradualment que el BLACK_H_100_10 la seva decoloració fins a arribar a 
un 94% de decoloració al minut 30, allà on s’estabilitza i el color va 
desapareixent més lentament.  

• En el cas del BLUE_H_100_10 es pot veure com va baixant la decoloració 
més lentament que els dos casos anteriors. Com es pot comprovar, al 
minut 40 s’ha decolorat un 89% i segueix fent-ho però més lentament ja 
que tarda 10 minuts a arribar al 90% de decoloració. 

• En el cas del YELLOW_H_100_10 es pot veure com al minut 50, que és 
allà on es va haver d’aturar ja s’ha decolorat un 85% a diferència de 
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l’experiència amb 5 ppm de Fe(II) que només s’havia decolorat un 40%,en  
aquest cas s’ha decolorat més del doble.  

Si observem l’evolució dels colorants quan estan mesclats tres d’ells i el 
comparam amb quan l’experiment es fa amb el colorant sol podem veure 
com: 

• El Crimson segueix una tendència quasi a idèntica a la línia de decoloració 
de la mescla(BYC), això és perquè tenen el seu màxim d’absorbància 
longituds d’ona molt similars, el Crimson a 520 nm i la mescla a 510 nm. 
L’evolució de la decoloració del Crimson en la mescla BYC i el colorant sol 
és bastant diferent, però al minut 90 només ha decolorat al voltant d’u 
10% menys que el Crimson sol. 

• En el cas del Blue la diferència de decoloració entre el Blue sol i el Blue 
dins la mescla és d’un 30%, sent el que presenta una major diferència. El 
colorant dins la mescla sembla que al minut 50 s’estabilitza i segueix 
constant amb un grau de decoloració del 60% durant, com a mínim, 10 
minuts mentre que el Blue sol adopta el mateix comportament però al 
minut 40 i amb un grau de decoloració del 90% 

• En el cas del Yellow la diferència de decoloració entre el colorant sol i el 
colorant dins la mescla és d’un 10% entre ells. És el color que menys es 
decolora comparant-lo amb els altres. 

 

  

Figura39. Comparació de la decoloració dels colorants amb concentració 
10 ppm Fe(II) i 100 ppm H2O2 
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Figura 40. Comparació de la degradació de matèria orgànica dels 
colorants Crimson i amb concentració 10 ppm Fe(II) i 100 ppm H2O2 

 

• Si es mira l’evolució de la degradació de matèria orgànica (TOC), es pot 
veure que el BLACK_H_100_10 (80%) es degrada més ràpidament que el 
CRIMSON_H_100_10 (40%). Fins al minut 40 els dos colorants degraden 
la matèria orgànica força ràpid però a partir d’aquest temps ho fa més 
lentament.  

6.4.3. Comparació dels colorants amb concentració 7,5 ppm Fe(II) i 125 
ppm H2O2 

 

A la figura 41 es mostren comparats els experiments realitzats de tots els 
colorants objecte d’estudi d’aquest projecte amb el procés fotoFenton i unes 
concentracions de 7,5 ppm Fe(II) i 125 ppm d’H2O2. Les representacions dutes a 
terme mitjançant línia discontínua corresponen al colorant quan es troba dins la 
mescla dels tres colors, en canvi les línies contínues corresponen al experiment 
dut a terme amb el colorant sol. 

• En el cas del BLACK_H_125_7,5 es pot veure com, igual que amb les 
altres dues configuracions de concentracions, és el que al principi té una 
màxima eficiència ja que als 5 minuts ja ha decolorat un 90%, després 
amb 10 minuts, és a dir, al minut 15 ha decolorat un 5% , on s’estabilitza i 
després es va decolorant molt lentament, ja que amb 20 minuts més 
encara no ha decolorat res més. 

• En el cas del CRIMSON_H_125_7,5 es pot observar com tarda més que 
amb les altres configuracions de concentracions a estabilitzar-se, ja que no 
ho fa fins al minut 35 amb un grau de decoloració d’aproximadament el 
93%. 
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• En el cas del BLUE_H_125_7,5 es pot veure com va baixant la decoloració 
paral·lelament al Crimson a partir del minut 10 amb un 2% menys de 
decoloració que el Crimson. Al minut 30 és quan s’estabilitza al 90% de 
decoloració i va més lentament la seva decoloració. 

• En el cas del YELLOW_H_125_7,5 es pot veure com al minut 40 presenta 
un 60% de decoloració . Com hem dit abans és el que menys es decolora 
amb el mateix període de temps però s’arribaria a decolorar perquè la 
tendència és de seguir baixant. 

 

 

Figura 41. Comparació de la decoloració dels colorants amb concentració 
7,5 ppm Fe(II) i 125 ppm H2O2 
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6.4.4. Conclusions parcials d’aquest subapartat 
 

A continuació es mostren unes taules com a resum dels resultats obtinguts a 
aquest apartat de resultats experimentals amb diferents concentracions dels 
reactius Fenton i duts a terme amb el procés fotoFenton a pH 3.  

 

Ppm 
Fe(II) 

Ppm 
H2O2 

Relació 
r.Fenton 

Crimson Black Yellow Blue BYC 

   GRAU DECOLORACIÓ (%)  

5  100 0,05 95 90 40 88 58 

10 100 0,1 93 95 75 90 80 

7,5 125 0,06 93 95 60 90  

Taula 16. Comparacions resultats experimentals de la decoloració dels 
diferents colorants hidrolitzats quan el procés s’estabilitza i la seva 

velocitat de reacció és molt lenta.  
 

 

Taula 17 Comparacions resultats experimentals de la degradació de 
matèria orgànica dels diferents colorants hidrolitzats quan el procés 

s’estabilitza i la seva velocitat de reacció és molt lenta. 
 

Es pot dir que : 

• A igual concentració de peròxid d’hidrogen, augmentant lleugerament la 
concentració de ferro ( dins els límits perquè si l’augment massa pot 
aparèixer un complex de ferro i precipitar) augmentem l’eficiència de 
decoloració però disminuïm la de la degradació de la matèria orgànica.  

• Podem veure com el grau de decoloració obtingut en els experiments amb 
una relació de reactius Fenton 16,66 (7,5 ppm Fe(II) i 125 ppm H2O2) és 
igual a la dels de la relació 10 (10 ppm Fe(II) i 100 ppm H2O2) , 
exceptuant el cas del Yellow que en el cas de la combinació de reactius 
amb relació 16,66 és un 15% menor que l’altre combinació.  

Ppm Fe(II) Ppm H2O2 Crimson Black 

  DEGRADACIÓ MATÈRIA ORGÀNICA 

5  100 55 85 

10 100 40 80 
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• En aquest cas la combinació ideal  per tots els colorants menys el Yellow 
seria la dels 7,5 ppm Fe(II) i 125 ppm H2O2 ,  ja que  s’arriba a uns 
resultats iguals amb el mateix temps utilitzant una menor quantitat de 
Fe(II), a causa del qual abans de tirar les aigües de tintura s’han de filtrar 
per eliminar el Fe(II) contingut en els llots formats ja que el Fe(II) és 
contaminant.  Per tant, una utilització d’una quantitat menor de Fe(II) a 
part de contaminar menys suposa un estalvi econòmic. Tot i així s’ha de 
dir que la legislació espanyola permet abocar fins a 10 ppm de Fe(II), per 
tant es podria utilitzar. 

• A igual concentració de peròxid d’hidrogen, augmentant lleugerament la 
concentració de ferro ( dins els límits perquè si l’augment massa pot 
aparèixer un complex de ferro i precipitar) podem observar com en 
ambdós casos es veu una menor eficiència de la degradació de la matèria 
orgànica (TOC).  

• Com hem pogut observar al llarg de tot l’estudi els diferents colorants es 
decoloren i degraden de diferent manera segons les condicions , tot depèn 
de com reacciona l’estructura química de la molècula amb els reactius 
Fenton, així que pot ser en el cas de 100_5 sigui el Crimson el que més es 
decolori i en el cas 100_10 sigui el Black. Això és perquè tenen diferent 
configuració química i per tant reaccionen diferent davant mateixes 
espècies químiques. 

 

 

 

 

6.1. TiO2 

Els experiments realitzats amb fotocatàlisi heterogènia amb TiO2 es van realitzar 
en funció del temps a pH 10 amb una única variació del colorant, l’hidrolitzat, 
amb els colorants : Black, crimson, yellow, blue i BYC(mescla de Blue , Yellow i 
Crimson) per tal d’estudiar la decoloració. En el cas del Crimson i el Black també 
es va poder a dur a terme l’estudi de la degradació de la matèria orgànica. 

6.1.1. Comparació dels colorants 
 

En la taula 20 es representa la codificació dels experiments realitzats amb TiO2 

de tots els colorants, els quals seran els que es comentaran a aquest apartat. 
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 Codi Colorant Llum 
UV 

ppm 
Fe(II) 

ppm 
H2O2 

ppm 
KVIS 

ppm 
KUV 

pH 

6 Crimson_H_ON_1_1_TiO2 CRIMSON ON - - 1 1 10 

15 Black_H_ON_1_1_TiO2 BLACK ON - - 1 1 10 

16 Black_H_ON_05_05_TiO2 BLACK ON - - 0,5 0,5 10 

23 Yellow_H_ON_1_1_TiO2 YELLOW ON - - 1 1 10 

27 Blue_H_ON_1_1_TiO2 BLUE ON - - 1 1 10 

30 BYC_H_ON_1_1_TiO2 BLUE 

YELLOW 

CRIMSON 

ON - - 1 1 10 

Taula 20. Codificació dels experiments amb TiO2, amb llum, a pH 10. 

En la Figura 42 es mostra la comparació dels experiments en TiO2 amb els 
diferents colorants utilitzats al projecte, tots ells hidrolitzats. Els colorants 
graficats en línia contínua són els que s’han dut a terme amb presència d’un sol 
colorant i els graficats en línia contínua representen l’evolució de la degradació 
de cada color quan s’ha dut a terme l’estudi amb la mescla de tres colors (Blue , 
Crimson i Yellow). 

En tots els casos els colorants segueixen, amb més o menys eficiència, la 
mateixa tendència. Es pot veure com cada colorant quan està dins la mescla de 
tres colors es degrada més lentament en comparació a quan es fa l’estudi del 
colorant sol. 

En els casos on al principi hi ha una pujada del color no es pot treure conclusions 
fins al minut 40 que és on comença a haver-hi una decoloració. Aquest 
increment es deu a que la mostra no estava ben filtrada i tenia molta 
concentració de fotocatalitzadors encara, el correcte hagués estat filtrar-ho dos 
cops abans de passar-ho a l’espectrofotòmetre.  

• Si es mira l’evolució de la decoloració fins al minut 220,que és allà on 
l’experiment més curt s’acaba, es pot veure que el CRIMSON (80%) es 
decolora amb més eficiència i amb menys temps que el BLUE (70%), la 
mescla BYC (69%) i el Black(68%), els quals presenten una eficiència 
similar, i finament podem observar com el YELLOW(20%) és el menys 
eficient només degradant un 20% el color, un 60% menys que el 
CRIMSON, que com hem dit és el més eficient.  

• Si es mira l’evolució de la decoloració de cada color dins la mescla (BYC) i 
per separat podem veure que a dins la mescla tots es decoloren amb una 
eficiència del 20% menys que si es fa l’experiment amb el colorant sol. 
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Figura 42. Comparació de la decoloració en funció del temps dels 
experiments en TiO2 en diferents colorants. 

 

En la figura 43 es pot veure l’evolució de la degradació de la matèria orgànica en 
el colorant CRIMSON i BLACK, els dos hidrolitzats. L’estudi als altres colorants no 
es va poder dur a terme perquè l’aparell per analitzar el TOC es va espatllar.  

• Si es mira l’evolució de la degradació de matèria orgànica (TOC), es pot 
veure que el BLACK (45%) es degrada amb més eficiència que el 
CRIMSON(40%)  en el mateix període de temps, però amb molt poca 
diferència. Amb el que es pot concloure que tenen un comportament 
similar a l’hora de la degradació de la matèria orgànica, sent això un 
procés lent ja que amb 280 minuts no s’arriba ni al 50%. 
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Figura 43. Comparació de la degradació de la matèria orgànica en funció 
del temps dels experiments en TiO2 del colorant Black i crimson. 

Les aigües de tintura es tracten a pH=10, per això s’ha dut a terme l’estudi amb 
aquest valor de pH, però  es sap que com més alt és el pH més negativa és la 
càrrega de la partícula del TiO2 i també es sap que el colorant presenta una 
càrrega negativa. Per tant , com més bàsic és el pH més es repelen el colorant i 
el fotocatalitzador fent que l’adsorció resulti més difícil i així sent el procés més 
lent . Segons fonts bibliogràfiques pH=7 seria l’òptim. 

 

6.1.2. Influència de la concentració dels fotocalitzadors 
 

En la figura 44 es mostra la comparació amb el colorant Black hidrolitzat de dos 
experiments duits a terme amb fotocatàlisi heterogènia amb TiO2 però amb 
diferents concentracions de fotocatalitzadors, primer amb 0.5 g de cada i després 
1 g de cada un. El que es pretén demostrar es que amb més concentració 
s’aconsegueix una eficiència del procés millor. 

• Si es mira l’evolució de la decoloració( línia discontínua) es pot observar 
com amb el mateix període de temps (380 min) en el cas de 0,5 g 
KUV/KVIS s’aconsegueix un 30% de la decoloració mentre que en el cas 
de 1 g KUV/KVIS s’aconsegueix un 90%.  

• Si es mira l’evolució de la degradació de matèria orgànica( línia contínua) 
es pot observar com amb el mateix període de temps (360 min) en el cas 
de 0,5 g KUV/KVIS s’aconsegueix un 20% de la decoloració mentre que en 
el cas de 1 g KUV/KVIS s’aconsegueix un 45%. La diferència no és tan 
gran com amb la decoloració però s’aconsegueix una eficiència millor. 
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Figura 44. Comparació de la degradació de la matèria orgànica i de la 
decoloració en funció del temps dels experiments en TiO2 del colorant 

Black en diferents concentracions de fotocalitzadors. 

Per tant podem concloure que amb 1 g de cada fotocalitzador (KUV/KVIS) 
s’aconsegueix una millor eficiència tant amb la decoloració com amb la 
degradació de la matèria orgànica. En el cas de la decoloració la diferència és 
molt major , més d’un 50%, en canvi en la degradació de la matèria orgànica 
s’aconsegueix incrementar  menys l’eficiència, encara que així i tot és un 25%. 
D’aqui no es pot concloure que a més concentració de fotocatalitzadors més 
eficiència, ja que una quantitat excessiva de fotocatalitzadors pot fer que el 
procés no funcioni correctament, per tant d’aquí només podem concloure que a 1 
g de concentració l’eficiència és major que a 0.5 g de fotocalitzadors. 

6.2. Comparacions dels processos  

 

En aquest apartat es duu a terme una comparació entre el procés fotoFenton i 
catàlisi heterogènia amb TiO2 amb tots els colorants objecte d’aquest projecte 
per el cas de la decoloració i amb els colorants Black i crimson en el cas de la 
degradació de matèria orgànica, ja que són amb els dos que tenim dades. S’ha 
dut a terme la comparació amb la combinació de concentracions de colorants 
10_100 perquè és una combinació que s’han obtingut bons resultats.  

 

• Es pot comprovar que el procés fotoFenton mostra una major eficiència a 
l’hora de decolorar que el procés amb TiO2, ja que decolora molt més amb 
molt menys temps. 

• En el cas del Black, el blue i el crimson es pot observar com quan es fa 
l’experiment amb fotoFenton al minut 30 tots han decolorat com a mínim 
un 90%  mentre que amb el procés amb TiO2 al mateix temps no ha 
decolorat ni un 20% en el cas del blue i el crimson i al del Black ni un 
10%. Podem observar com amb el procés amb TiO2 es va decolorant més 
lentament i al minut 250  el crimson ha arribat a un 90% de decoloració, 
el Black a un 80% iel blue a un 70%.  

• En el cas del yellow l’eficiència tant amb el procés fotoFenton com amb 
TiO2 és menor que amb els altres colorants. En el cas del yellow podem 
observar comal minut 50 en el cas del TiO2 no ha decolorat gens i en el 
cas del fotoFenton ha decolorat un 85% , una diferència molt gran. El 
procés amb TiO2 quan hem acabat l’experiment, al minut 240 ha decolorat  
molt poc, tan sols un 20%. Com hem vist als altres experiments, el yellow 
és el que menys es decolora en tots els processos o més ben dit, el que 
més li costa decolorar-se. 
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Figura 45. Comparació de la decoloració de amb el procés fotoFenton i 
TiO2 de tots els colorants estudiats. 

 

• Si es mira l’evolució de la degradació de matèria orgànica (TOC), es pot 
veure que tant en el Black com en el crimson degrada molt més ràpid el 
procés fotoFenton. En el cas del Black_H_ON_100_10 es degrada el 50% 
de matèria orgànica amb 70 minuts aproximadament, mentre que amb el 
procés del TiO2 es necessiten 300 minuts per a arribar al mateix grau de 
degradació. En el cas del Crimson passa el mateix, l’eficiència del procés 
fotoFenton(45% en 90 minuts) és molt major que amb la del procés amb 
TiO2 (40% en 280 minuts). Com es pot veure el colorant Black es degrada 
més ràpid que el crimson en ambdós casos encara que no havent-hi una 
gran diferència. 
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Figura 46. Comparació de la degradació de matèria orgànica de amb el 
procés fotoFenton i TiO2 dels colorants crimson i black. 

 

 

Podem concloure que el procés fotoFenton presenta una major eficiència tant 
amb la decoloració com en la degradació de matèria orgànica en un període curt 
de temps. En el cas de disposar de períodes de temps llargs el procés amb TiO2 
també podem observar com mostra un grau de degradació i decoloració bastant 
eficients per tant també seria una bona opció, ja que fonts bibliogràfiques 
asseguren que amb 24 h o més el procés amb TiO2 degrada tota la matèria 
orgànica.  
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• Objectiu : Fer una avaluació económica del cost total dels tractament 
proposats i del projecte. 

7.1. Introducció 

En aquest apartat es durà a terme un estudi del cost total del projecte. 
S’inclouran el cost dels reactius gastats, el cost del material i la seva 
amortització, els costos energètics i finalment els costos del personal en funció 
de les hores de dedicació al projecte. Aquest estudi econòmic consta de dues 
parts:  el cost de l’elaboració del projecte i el que li costaria a un client degradar 
les aigües residuals de tintura. 

El aquest cas es tracta d’un projecte sense ingressos, ja que te un fi acadèmic; 
per això només  s’analitzarà des del punt de vista del cost total del projecte 
tinent en compte el material utilitzat per dur-lo a terme, els reactius emprats, el 
cost energètic i les despeses del personal de laboratori basant-nos en les hores 
que s’han dedicat a la realització del projecte. És a dir, no s’estudiarà el projecte 
des del punt de vista per aconseguir uns beneficis a partir d’uns ingressos. En 
cas de que així fos , el càlcul seria el següent: 

 Benefici= Ingressos – despeses  (6.1) 

 

Pel càlcul del cost total es tindran en compte els següents costos: 

• Cost total del Material  

• Cost total dels reactius 

• Amortitzacions 

• Cost total energètic 

• Cost total del personal 

• Cost total del projecte 
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7.2. Cost total del projecte 

7.2.1. Cost total del material 
 

Per a saber el cost total del material s’ha tingut en compte el material fungible 
del laboratori de química per a l’ús exclusiu del projecte. Com a norma general 
s’especifica el nombre de unitats necessàries per un experiment ja que a cada 
experiment s’utilitza el mateix material, per això només es té en compte un cop. 
Per exemple, els guants de làtex s’han de comprar en caixes, en aquest cas 
s’indica el nombre d’unitats mínim que s’hauria de comprar.  A l’apartat 6.5 es 
troben les amortitzacions, on s’inclouen els equips i el material considerat 
amortitzable 

A la taula 12 es pot veure la relació del material utilitzat al projecte per ordre 
alfabètic. Per saber el preu total s’utilitza la fórmula:  

 

                                                                                                            𝑝𝑟𝑒𝑢  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 · 𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡      (6.1) 

 

Material Unitats Preu/u Preu total (€) 

Cronòmetre 1 15,90 15,90 

Cubeta de plàstic 10 mm 2 0,10 0,20 

Embut 1 2,10 2,10 

Espàtula 1 1,87 1,87 

Filtres Chromafil 10 13,08 13,08 

Flascó netejador 1 3,14 3,14 

Guants de làtex 100 4,23 4,34 

Imant de tefló cilíndric 1 1,05 1,05 

Matràs aforat (10 mL) 10 5,70 50,70 

Matràs aforat (1000 mL) 1 72,82 72,82 

Matràs aforat (2000 mL) 2 132,73 265,46 

Nous 1 8,65 8,65 

Pinces 1 17,10 17,10 
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Pipeta aforada(1mL) 1 3,90 3,90 

Pipeta aforada(10 mL) 1 4,87 4,87 

Pipeta aforada (50 mL) 1 10,73 10,73 

Pipeta automàtica(20-20μL) 1 108’00 108’00 

Pipeta automàtica(100-1000μL) 1 108’00 108’00 

Pipeta Pasteur 2 1,05 2,10 

Puntes pipetes automàtiques 100  5,50 5,50 

Reactor (2L) 1 200’00 200,00 

Suports 1 8,00 8,00 

Tub d’assaig 5 0,32 1,60 

Vareta agitadora 1 7,60 7,60 

Vas precipitats (50 mL) 1 5,32 5,32 

Vas precipitats (250 mL) 2 8,27 16,54 

Vas precipitats (1000 mL) 1 19,5 19,5 

Vidre de rellotge 2 2,25 4,50 

Xeringa (25 mL) 2 1,10 2,20 

  TOTAL 964,76 

Taula 21. Material utilitzat al projecte 
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7.2.2. Cost total dels reactius 
 

A la taula es poden veure tots els reactius que han sigut necessaris per dur a 
terme el projecte. Encara que necessitem poca quantitat el preu és per ampolla 
de reactiu o per quantitat utilitzada( cas de l’aigua) , ja que no es pot comprar 
una quantitat específica de reactiu. Es consideren per a ús exclusiu del projecte 

 

Reactiu Unitats Quantitat Preu (€) 

Àcid sulfúric 1 1000 mL 14,00 

Hidròxid de sodi  1 500 g 16,87 

Metavanadat d’amoni 1 250 g 47,00 

Peròxid d’hidrogen (30% p/v) 1 1000 mL 14,10 

Procion Crimson H-EXL 1 250 g 2,00 

Procion Yellow H-EXL 1 250 g 2,25 

Procion Blue H-EXL 1 250 g 6,25 

Remazol Black B 1 250 g 2,00 

Sulfat de ferro heptahidratat 1 500 g 23,82 

Tampó pH 4.00 1 250 mL 8,61 

Tampó pH 7.00 1 250 mL 9,17 

TiO2 KRONOS 7000 1 1 Kg 0,03 

TiO2 KRONOS 7500 1 1 Kg 0,03 

  TOTAL 146,13 

Taula 22. Reactius utilitzat al projecte 
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7.2.3. Cost total de les amortitzacions 
 

En aquest apartat trobem les amortitzacions dels aparells utilitzats per a dur a 
terme el projecte.  

Per a dur a terme el càlcul de l’amortització de cada aparell s’ha de tenir en 
compte el seu cost d’adquisició i la fórmula utilitzada és la següent: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó =
𝐶𝑜𝑠𝑡  𝑑!𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙(€)

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠  𝑑𝑒  𝑣𝑖𝑑𝑎  ú𝑡𝑖𝑙  (𝑎𝑛𝑦𝑠)
 

El valor residual és aquell que té l’aparell al final de la seva vida útil. Al ser un 
equip de laboratori aquest valor és nul ja que una vegada deixa de funcionar no 
té cap valor. Per tant, el cost d’amortització seria: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó = (𝑐𝑜𝑠𝑡  𝑑′  𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖ó  (€))/(2 · 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠  𝑑𝑒  𝑣𝑖𝑑𝑎  ú𝑡𝑖𝑙  (𝑎𝑛𝑦𝑠)  ) 

Es divideix per dos perquè en el cas del projecte només s’ha d’assolir 
l’amortització de mig any, que és el que dura el projecte. 

Així doncs, a la següent taula, taula número 14, es pot veure el càlcul de les 
amortitzacions així com el seu total: 

 

Aparell Valor 
adquisició 

Temps vida 
útil 

Amortització 
(€) 

Agitador de laboratori 215 15 7,16 

Agitador magnetotèrmic 566 15 18,86 

Analitzador del TOC 24000 15 800,00 

Balança de precisió 1000 15 33,33 

Bany refrigerant 757 15 25,23 

Centrifugadora 295 15 9,83 

Espectrofotòmetre 6000 15 200,00 

Espectrofotòmetre 
DATACOLOR 

15000 15 500,00 

pH-metre 820,90 10 41,00 

  TOTAL 1594,43 

Taula 23. Costos d’amortitzacions 
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7.2.4. Cost total energètic 
 

El cost de l’energia elèctrica consumida per a dur a terme el projecte es calcula 
amb la següent fórmula 

 

 Cost=(cost fixe + cost variable) /consum  (6.2) 

El projecte, al ser educatiu, es duu a terme dins l’escola i es considera que el 
cost fixe és a compte de l’escola.  

Per a poder calcular l’energia consumida pels aparells s’ha de tenir en compte la 
potència dels mateixos i les hores que han sigut utilitzats. A la següent taula, 
taula 15, es pot veure la relació d’equips utilitzada amb la potència consumida i 
el nombre total d’hores que s’ha emplat. 

 

Equip Potència(kW) Hores Cost 
(€/kW·hora) 

Cost 
total  

Agitador de laboratori 0,75 4 0,0965 0,29 

Agitador magnetotèrmic 0,64 75 0,0965 4,63 

Analitzador del TOC 1,20 75 0,0965 8,68 

Balança de precissió 0,01 1 0,0965 0,01 

Bany refrigerant 0,4 75 0,0965 2,89 

Centrifugadora 0,17 25 0,0965 0,41 

Espectrofotòmetre 0,25 7 0,0965 0,17 

Espectrofotòmetre 
DATACOLOR 

0,25 75 0,0965 1,80 

Bombeta Osram 300 W 0,3 75 0,0965 2,17 

pH-metre 0,0066 75 0,0965 0,05 

   TOTAL 21,10 

Taula 24. Costos d’energia consumida per cada aparell 

 

Per acabar amb els costs energètics s’ha de tenir en compte el consum d’aigua, 
el qual s’ha dividit en dos tipus: l’aigua destil·lada i l’aigua de la xarxa.  

L’aigua destil·lada ha estat utilitzada per a la preparació de dissolucions i per 
l’últim rentat del material de vidre, mentre que l’aigua de la xarxa ha estat 
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utilitzada com a refrigeració (la continguda dins el bany refrigerant) i també s’ha 
utilitzat pels primers rentats del material utilitzat. 

 

Tipus d’aigua  L consumits Cost (€/L) Cost total 
(€) 

Destil·lada 50 1 50 

Xarxa 500 0,001 0,50 

  TOTAL 50,50 

Taula 25 Cost de l’aigua durant el període de temps del projecte 

 

Sumant els costos de despesa energètica d’electricitat més els costos de l’aigua 
obtenim els costos totals energètics, que es poden veure a la taula 17. 

Cost Preu (€) 

Energia elèctica 21,10 

Aigua 50,50 

TOTAL COST ENERGÈTIC (€) 71,60 

Taula 26. Total costos energètics 

 

7.2.5. Cost total de personal 
 

El càlcul dels cost total de personal s’ha dut a terme amb la següent fórmula: 

 
On: 

RH= Recursos Humans assignats al projecte (hora · persona) 

SBA= Salari brut anual (d’una persona) 

SS= Quota de l’empresa a la Seguretat social (0,32·SBA) 

 

Es té en compte que el nombre de persones contractades és un enginyer tècnic 
corresponents al grup professional 6 del BOE núm. 207 del dimecres 29 d’Agost 
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del 2009 codi 15838(1) , els quals són els dirigents del projecte, i per tant, 
enginyers amb una titulació universitària d’enginyer tècnic o equivalent.  

Per a saber quant cobra el treballador a l’hora, és a dir , quin és el valor del €/h 
primer trobem el salari brut mensual (SM) , que és el salari brut anual (SBA) 
dividit entre en nombre de pagues anuals. Un treballador contractat cobra els 12 
mesos més dues pagues dobles. Per tant em de dividir-ho entre 14, 

SM = SBA / nombre de pagues = 21456,14 / 14 = 1532,48 euros/mes 

Amb caràcter general, la durada de la jornada de treball té com a límit les 40 
hores setmanals. Per tant dividim el valor que ens ha sortit de SM per 20(dies), 
que son els dies que treballa l’enginyer (de dilluns a divendres). Llavors ja tenim 
el sou per dia i ens queda dividir-lo per 8 , que són el nombre d’hores que 
treballa en un dia. Considerant el nombre total d’hores/any 1200 , el resultat 
està a la taula següent: 

 

Personal Nº 
persones 

RH SBA SS €/h Cost  
total(€) 

Enginyer 
tècnic 

1 600 21345,14 6865,96 9,58 14105,55 

     TOTAL 14105,55 

Taula 27. Total costos personal 

 
(1) http://ocw.uniovi.es/file.php/16/CC_estatal_quimica.pdf ( consultada maig 2013) 

7.2.6. Costos totals 
 

Així doncs el cost total del projecte seria 16882,47 com es pot veure desglossat 
a la taula número 19. 

Cost Preu (€) 

Material 964,76 

Reactius 146,13 

Amortitzacions 1594,43 

Energètic 71,60 

Personal 14105,55 

TOTAL COST ENERGÈTIC (€) 16882,47 

Taula 28. Cost total del projecte 
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7.3. Cost de degradació de les aigües de tintura 

En el projecte s’han estudiat diferents processos d’oxidació avançada. El que es 
farà a aquest apartat és estudiar el cost que tindria la degradació de les aigües 
residuals de tintura. Normalment són grans volums d’aigua a tractar però el 
càlcul es durà a terme per litre d’aigua a degradar, així és fàcil calcular el cost 
que ens suposaria en cas de haver de degradar volums majors ja que només s’ha 
de multiplicar el preu per litre pels litres que volem tractar. 

7.3.1. Procés fotoFenton 
En el cas del fotoFenton s’han de tenir en compte com a reactius el sulfat de 
ferro heptahidrat i el peròxid d’hidrogen. 

 

 

Reactiu Quantitat 
(ppm) 

Quantitat 
(g o mL) 

Preu(€/g) Total(€/L) 

Fe (II)    	  

 5 0,0249 0,04764 0,001186236	  

 7,5 0,0373 0,04764 0,017769720	  

 10 0,0498 0,04764 0,	  002372472 

Peròxid 
d’hidrogen 

    

 100 0,3030 0,0141 0,0042723 

 125 0,2788 0,0141 0,00393108 

 150 0,4545 0,0141 0,00640845 

Taula 29. Cost reactius fenton per litre  

Aparell Potència (kW) Temps(h/L) Preu 
(€/kW) 

Total 
(€/L) 

Llum 0,3 2 0, 0965 0,0579 

Taula 30. Cost energètic per litre  

A continuació es mostra una taula amb el que costaria tractar un litre d’aigües 
residuals de tintura amb diferents configuracions dels reactius , a totes hi està 
sumat el cost total energètic per litre. 

 



 TRACTAMENT DE COLORANTS DE TINTURA MITJANÇANT PROCESSOS D’OXIDACIÓ AVANÇADA 

 - 107 - 

Opció Reactiu Quantitat 
(ppm) 

Quantitat 
(g o mL) 

Preu(€/g) Total(€/L) 

1 Fe(II) 5 0,0249 0,04764 0,0012 

 Peròxid 
d’hidrogen 

100 0,3030 0,0141 0,0042 

    TOTAL 0,0635 

2 Fe(II) 5 0,0249 0,04764 0,0011 

 Peròxid 
d’hidrogen 

125 0,2788 0,0141 0,0039 

    TOTAL 0,0630 

3 Fe(II) 5 0,0249 0,04764 0,0012 

 Peròxid 
d’hidrogen 

150 0,4545 0,0141 0,0064 

    TOTAL 0,0655 

4 Fe(II) 7,5 0,0373 0,04764 0,0177 

 Peròxid 
d’hidrogen 

100 0,3030 0,0141 0,0043 

    TOTAL 0,0799 

5 Fe(II) 7,5 0,0373 0,04764 0,0177 

 Peròxid 
d’hidrogen 

125 0,2788 0,0141 0,0039 

    TOTAL 0,0796 

6 Fe(II) 7,5 0,0373 0,04764 0,0177 

 Peròxid 
d’hidrogen 

150 0,4545 0,0141 0,0064 

    TOTAL 0,0820 

7 Fe(II) 10 0,0498 0,04764 0, 0024 

 Peròxid 
d’hidrogen 

100 0,3030 0,0141 0,0043 

    TOTAL 0,0645 
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8 Fe(II) 10 0,0498 0,04764 0, 0024 

 Peròxid 
d’hidrogen 

125 0,2788 0,0141 0,0039 

    TOTAL 0,0642 

9 Fe(II) 10 0,0498 0,04764 0, 0024 

 Peròxid 
d’hidrogen 

150 0,4545 0,0141 0,0064 

    TOTAL 0,0667 

Taula 31. Cost total amb diferents opcions de quantitat de reactius 

 

7.3.2. Procés fotocatàlisi heterogènia amb TiO2 

 

A continuació podem veure tabulats el cost per litre per dur a terme el procés 
amb TiO2 

Reactiu Quantitat (g/L) Preu(€/g) Total(€/L) 

KUV 1 0,035 0,035	  

KVIS 1 0,035 0,035	  

Taula 32. Cost reactius TiO2 per litre  

 

Aparell Potència (kW) Temps(h/L) Preu 
(€/kW) 

Total 
(€/L) 

Llum 0,3 4 0, 0965 0,1158 

Taula 33. Cost energètic per litre  

 

Ambdòs processos s’haurien de sotmetre a altres processos com la filtració per 
dur-se a terme i tenen associats altres costos no reflectits a aquest apartat, però 
aquests són comuns. Per tant, podem concloure que, com podem observar a les 
taules, el procés fotoFenton surt més econòmic. 
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8.1. Conclusions 

8.1.1. Referents als blancs 
S’ha comprovat que es necessari utilitzar tots els reactius involucrats en el 
procés fotoFenton, ja que: 

• A l’experiment on es prescindeix del Fe(II) sembla que degrada la matèria 
orgànica molt lentament però no decolora. El motiu de que no sigui capaç 
de treure el color és la resistència dels colorants als oxidant com el peròxid 
d’hidrogen. 

• A l’experiment on es prescindeix de l’ H2O2 no es decolora ni es degrada la 
matèria orgànica, ja que el ferro al ser un catalitzador no reacciona per si 
sol. 

• A l’experiment on es prescindeix dels dos reactius Fenton es pot veure 
com no es degrada ni es decolora la solució degut a la resistència a la llum 
dels colorants reactius. 

• A l’experiment amb absència de llum , és a dir, al procés Fenton, es pot 
observar que si que decolora fins quasi un 50%. A la línia de tendència de 
la degradació de la matèria orgànica es veu una petita tendència  a 
descendir però no es treure la conclusió de que degradarà amb certesa. 

8.1.2. Referents al procés fenton/fotoFenton 
L’objectiu era comprovar que el procés fofofenton té una eficiència major que el 
procés fenton a l’hora de decolorar. Es pot concloure que:  

• El procés fotoFenton és més eficient a l’hora de decolorar que el procés 
fenton. En el cas del Black la diferència no és molt gran, però en el cas del 
crimson el procés fototoFenton decolora un 95%. Això representa una 
decoloració d’un 35% superior, en el mateix període de temps, a la que 
s’aconsegueix sense llum, procés Fenton decoloració del 58%. Per tant, .el 
procés fotoFenton és més eficient degut a que la llum provoca que 
apareguin més radicals lliures, eliminant així millor el color i degradant la 
matèria orgànica. 

8.1.3. Referents al procés FotoFenton 

• De les tres variacions del colorant, el colorant pur és més eficient tant en 
decoloració com en degradació que el colorant hidrolitzat i aquest ho és 
més que el colorant en condicions de tintura. De totes formes l’estudi s’ha 
centrat més en el colorant hidrolitzat per ser aquest més proper a les 
condicions de treball  a la indústria. 

• A igual concentració de peròxid d’hidrogen, augmentant lleugerament la 
concentració de ferro ( dins els límits perquè si l’augment massa pot 
aparèixer un complex de ferro i precipitar) augmentem l’eficiència de 
decoloració però disminuïm la de la degradació de la matèria orgànica. 
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• Podem veure com el grau de decoloració obtingut en els experiments amb 
una amb unes concentracions de reactius fenton 7,5 ppm Fe(II) i 125 ppm 
H2O2 és igual a la  dels que presenten unes condicions de 10 ppm Fe(II) i 
100 ppm H2O2, exceptuant el cas del yellow que en el cas de la 
combinació de reactius 7,5 ppm Fe(II) i 125 ppm H2O2 és un 15% menor 
que l’altre combinació.  

• Com hem pogut observar al llarg de tot l’estudi els diferents colorants es 
decoloren i degraden de diferent manera segons les condicions , tot depèn 
de com reacciona l’estructura química de la molècula amb els reactius 
Fenton, així que veiem que en el cas de 100_5 sigui el crimson el que més 
es decolori i en el cas 100_10 sigui el Black. Un dels motius és perquè 
tenen diferent configuració química i per tant reaccionen diferent davant 
mateixes espècies químiques. 

• Les aigües de tintura són difícilment degradables amb el procés proposat 
per la elevada presència de carbonats a la solució. En aquest estudi s’ha 
fet una proposat per tal de minimitzar els carbonats i millorar el procés. 
L’estudi ha estat incomplerts i no s’ha arribat a cap conclusió definitiva. 

 

8.1.4. Referents al procés amb TiO2 

• S’ha observa una menor degradació de la matèria orgànica amb la catàlisis 
heterogènia en comparació amb el procés fotoFenton.Aquest resultat s’ha 
pogut dur a terme amb el colorant Crimson i Black. 

• Quan es duu a terme l’experiment que mescla els tres colors (BYC) la 
decoloració dels colorant Blue, Yellow i Crimson és un 20% menor que la 
decoloració del colorant sol després de 210 minuts de reacció. 

• Queda demostrat que el procés té una major eficiència si es treballa amb 
1g de fotocatalitzadors en comptes de 0,5g. 

a. En ambdós colorants estudiats (Black i Crimson), en el cas de la 
decoloració amb un període de temps de 350, quan es treballa amb 
0,5 g/L de concentració de colorant s’arriba a un 25% de 
decoloració mentre que amb 1g/L s’arriba a un 90%.  

b. En ambdós colorants estudiats (Black i Crimson), en el cas de la 
degradació de la matèria orgànica no és tan gran la diferència com 
en el cas de la decoloració però si remarcable. En el cas de 0,5g/L 
de fotocatalitzador s’arriba al 20% de degradació mentre que amb 
1g/L s’arriba al 45%, és a dir hi ha una diferència del 25%. 

 

8.1.5. Referents als diferents processos 

• Els processos fenton, fotoFenton i fotocatàlisi heterogènia amb TiO2 són 
efectius a l’hora de degradar matèria orgànica i decolorar el colorant  
hidrolitzat . 
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• En el cas del fotoFenton, la decoloració de les aigües residuals succeeix en 
els primers minuts de l’experiment independentment de quines siguin les 
condicions ambientals. 

• A períodes de temps curt el fotoFenton mostra una major eficiència que la 
fotocatàlisi amb TiO2 però, si es disposa de temps, aquest també presenta 
una bona eficiència. 

• En el cas del fotoFenton, la degradació de la matèria orgànica no comença 
fins que la solució no s’ha decolorat una mica. Després d’això ho fa amb 
bastanta eficiència. 

• En el cas de l’experiment amb TiO2 , a diferència del fotoFenton, des del 
principi mostra una degradació i decoloració però ho fa de manera més 
lenta. 

8.1.6. Referents als colorants 

 

• Les molècules del Crimson hidrolitzat i sense hidrolitzar tenen dimensions 
semblants i només varien en la composició, amb la substitució del clor per 
un OH. Per tant es pot dir que es degrada/decolora millor la molècula amb 
el clor (colorant pur) que amb d’hidroxil (colorant hidrolitzat).  

• En el procés fotofefenton el colorant crimson no comença a degradar la 
matèria orgànica fins que no s’ha trencat el color. En canvi, el colorant 
Black degrada i decolora des de l’inici de l’experiment. 

• El colorant Black es degrada i es decolora més que els altres colorants 
perquè quan es trenca el color ( grup azo) la molècula del colorant Black 
es fa més petita que la dels altres colorants, ja que el sulfònic és més gran 
que el clor. 

• Tant en el procés fotoFenton com en el TiO2 tots els colorants, exceptuant 
el Yellow que té un comportament diferent, es comporten de manera 
semblant a l’hora de decolorar-se, seguint una tendència descendent 
semblant i tots decolorant-se des del principi de l’experiment. 

 

8.1.7. Referents al pH 
REFERENTS AL PROCÉS FOTOFENTON 

• És molt important que es mantingui a pH àcid (entre pH=3 i pH=4). Es va 
dur a terme un experiment a pH=10 per tal de comprovar-ho i es pot 
observar (als annexes) com no decolora res. El motí és perquè es produeix 
un complex d’ hidroxid de ferro i aquest precipita, per tant no de deixa que 
es dugui a terme la reacció. 

• Es pot observar (annexes) com el pH en tots els processos i experiments 
va disminuint a mesura que passa el temps. Un dels motius és que al 
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agafar mostres de la solució es va disminuint el volum progressivament  
concentrant això la solució. 

8.1.8. Referents a la sostenibilitat 

• La utilització de llum solar és viable amb els dos processos fotoquímics 
estudiats , la qual cosa suposa una minimització del cost del projecte. 

• Si és possible, s’han d’estalviar reactius per així reduir l’impacte 
ambiental. 

• El fet que el diòxid de titani no s’hagin de dur a pH àcid les aigües a 
tractar fa que hi hagi un estalvi de reactius, però el temps per arribar a 
l’objectiu és major. 

8.1.9. Referents a les aigües de tintura 

• El procés fotoFenton és més econòmic i ràpid que el procés amb TiO2  per 
a la decoloració i degradació de les aigües de tintura. 

• En ambdós casos es requereixen uns tractaments posteriors. En el cas del 
diòxid de titani per filtrar-lo i recuperar-lo o eliminar-lo i en el cas del 
fotoFenton per eliminar el Fe(II) que es troba contingut als llots si la 
concentració és major a 10 ppm. Al procés fotoFenton se l’hi ha d’afegir 
que necessitem reactius per acidificar les aigües , això fa que el procés 
amb TiO2 sigui més sostenible perquè no en requereix i suposa un estalvi 
econòmic , encara que et gastes energia separant el diòxid de titani de les 
aigües un cop acabat el procés. 

8.2. Propostes de millora 
Durant la realització del projecte han estat presents alguns problemes, les 
propostes per a resoldre’ls o minimitzar-los per a futurs projectes són: 

• S’ha vist que el procés TiO2 actua més ràpidament, és a dir, té una 
eficiència millor amb més concentració de fotocatalitzadors. Per a futurs 
projectes o experiments es podria mirar si amb entre 1 i 1,5 g funciona, i 
al ser així aconseguir més resultats amb menys temps. 

• El procés TiO2, necessita bastant temps perquè la reacció es compleixi. Es 
podrien treure mostres amb un període de temps més ampli, en comptes 
de cada 15-20 minuts treure mostres cada 30-35, ja que així es podria 
veure igualment la tendència del colorant i alhora aprofitar el temps per 
fer altres experiments. 

• Quan es dugui a terme el procés amb TiO2  seria convenient filtrar amb els 
filtres CHROMAPIL dos cops la mostra, per així evitar la terbolesa a la 
mostra causada pel pols de diòxid de titani i fer una correcte lectura de 
l’absorbància. Sobretot amb el colorant Yellow.  

• Per a futurs estudis d’aquest tipus utilitzat HCl en comptes de H2SO4 per a 
posar a pH 3 la solució de tintura 
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Les propostes relacionades en el plantejament d’alternatives i variacions per 
un possible projecte futur són les següents.  

• El peròxid d’hidrogen es sap que a 254 nm es trenca per a donar radicals 
hidroxils, que és el que ens interessa. Seria bo fer un estudi amb aquesta 
llum per mirar si aconsegueix bones eficiències, i per mirar si actua més 
ràpidament que el fotoFenton.  

• Recuperar el TiO2 quan es filtra i reutilitzar-lo per a verificat que no 
“s’enverina” i es pot utilitzar per el pròxim experiment amb la mateixa 
eficàcia.  

• Extreure el CO2  de les aigües en condicions de tintura mitjançant el 
barboteig d’aire durant 15 minuts en comptes de fer-ho filtrant. 

• Completar els tractaments afegint nous mètodes de detecció de 
components presents a la solució o alternatius, com per exemple el DBO 
(Demanda biològica d’oxigen) que donaria paràmetres semblants a les del 
TOC. Per tant seria un mètode per a complementar la informació. 

• Relacionar l’estudi del projecte realitzat amb altres tractaments avançats, 
com per exemple, la cel·la electroquímica o la degradació oxidativa amb 
ozó.  
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10.1. Experiments realitzats 

10.1.1. FENTON 
CRIMSON 

 
 

Crimson_H_OFF_5_100 

BLACK 

Black_H_OFF_5_100 
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10.1.2. FOTOFENTON 
CRIMSON 

Crimson_pur_ON_5_100 

 

t	  (min)	   TC	  	  	  	  	  (ppm)	   IC	  	  	  	  	  	  (ppm)	   TOC	  (ppm)	   Abs	  (H2O2)	  
mL	  muestra	  

(H2O2)	  
ppm	  H2O2	  

0	   32,39	   -‐0,24	   32,63	   0,046	   1	   100	  
5	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
10	   	  	   	  	   	  	   0,129	   1	   131,0616438	  
15	   31,4	   0,209	   31,191	   	  	   	  	   	  	  
20	   	  	   	  	   	  	   0,117	   1	   118,869863	  
25	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
30	   31,42	   1,038	   30,382	   0,085	   1	   86,35844749	  
35	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
40	   	  	   	  	   	  	   0,071	   1	   72,1347032	  
45	   31,16	   2,535	   28,625	   	  	   	  	   	  	  
50	   	  	   	  	   	  	   0,039	   1	   39,62328767	  
55	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
60	   29,18	   4,439	   24,741	   0,028	   1	   28,44748858	  
65	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
70	   	  	   	  	   	  	   0,012	   1	   12,19178082	  
75	   27,49	   5,743	   21,747	   	  	   	  	   	  	  
80	   	  	   	  	   	  	   0,004	   1	   4,063926941	  
85	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
90	   24,82	   4,8	   20,02	   0,003	   1	   3,047945205	  
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Crimson_H_ON_5_100 

 

t	  (min)	   TC	  	  	  	  	  
(ppm)	  

IC	  	  	  	  	  	  
(ppm)	  

TOC	  
(ppm)	   pH	   Transmitància	  

(DATACOLOR)	  
Abs	  

(DATACOLOR)	  
concentració	  
colorant	  

0	   31,66	   0,641	   31,019	   2,7	   0,04	   3,397940009	   0,1	  
5	   	  	   	  	   	  	   	  	   4,84	   1,315154638	   0,038704469	  
10	   	  	   	  	   	  	   	  	   12,69	   0,896538378	   0,026384762	  
15	   33,79	   1,332	   32,458	   	  	   22,18	   0,654038458	   0,019248087	  
20	   	  	   	  	   	  	   	  	   37,27	   0,428640607	   0,01261472	  
25	   	  	   	  	   	  	   	  	   46,07	   0,336581788	   0,009905466	  
30	   34,37	   2,951	   31,419	   2,42	   58,74	   0,231066058	   0,006800181	  
35	   	  	   	  	   	  	   	  	   61,86	   0,208590084	   0,006138722	  
40	   	  	   	  	   	  	   	  	   67,24	   0,172372295	   0,005072847	  
45	   32,95	   5,4	   27,55	   	  	   68,76	   0,162664132	   0,00478714	  
50	   	  	   	  	   	  	   	  	   70,86	   0,149598852	   0,004402634	  
55	   	  	   	  	   	  	   	  	   71,68	   0,144602003	   0,004255578	  
60	   29,7	   7,434	   22,266	   	  	   72,59	   0,139123204	   0,00409434	  
65	   	  	   	  	   	  	   	  	   73,02	   0,136558171	   0,004018852	  
70	   	  	   	  	   	  	   	  	   73,18	   0,135607595	   0,003990877	  
75	   22,88	   6,074	   16,806	   	  	   73,42	   0,13418562	   0,003949029	  
80	   	  	   	  	   	  	   2,24	   73,62	   0,133004187	   0,003914259	  
85	   	  	   	  	   	  	   	  	   73,86	   0,131590697	   0,003872661	  
90	   18,38	   3,713	   14,667	   	  	   74,01	   0,130709596	   0,003846731	  
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Crimson_H_ON_10_100 

t	  (min)	   TC	  	  	  	  	  
(ppm)	  

IC	  	  	  	  	  	  
(ppm)	  

TOC	  
(ppm)	   pH	   Transmitància	  

(DATACOLOR)	  
Abs	  

(DATACOLOR)	  
concentració	  
colorant	  

0	   36,16	   0,144	   36,016	   3,11	   0,67	   2,173925197	   0,1	  
5	   	  	   	  	   	  	   	  	   23,84	   0,622693749	   0,028643752	  
10	   	  	   	  	   	  	   	  	   35,97	   0,444059562	   0,020426626	  
15	   35,66	   2,621	   33,039	   	  	   58,61	   0,232028279	   0,010673241	  
20	   	  	   	  	   	  	   	  	   63,78	   0,195315485	   0,008984462	  
25	   	  	   	  	   	  	   	  	   69,73	   0,156580335	   0,007202655	  
30	   32,86	   6,275	   26,585	   2,51	   70,58	   0,151318346	   0,006960605	  
35	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
40	   	  	   	  	   	  	   	  	   72,07	   0,142245478	   0,006543255	  
45	   28,71	   5,608	   23,102	   	  	   72,72	   0,13834613	   0,006363886	  
50	   	  	   	  	   	  	   	  	   72,77	   0,138047625	   0,006350155	  
55	   	  	   	  	   	  	   	  	   72,41	   0,140201453	   0,006449231	  
60	   24,8	   3,363	   21,437	   	  	   72,32	   0,140741583	   0,006474077	  
65	   	  	   	  	   	  	   	  	   72,39	   0,140321423	   0,006454749	  
70	   	  	   	  	   	  	   	  	   72,6	   0,139063379	   0,00639688	  
75	   22,77	   2,132	   20,638	   	  	   72,26	   0,141102043	   0,006490658	  
80	   	  	   	  	   	  	   	  	   72,36	   0,140501442	   0,00646303	  
85	   	  	   	  	   	  	   	  	   72,29	   0,140921775	   0,006482365	  
90	   20,59	   0,974	   19,616	   2,46	   72,72	   0,13834613	   0,006363886	  

 

 
 

Crimson_H_ON_7,5_125 
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t	  (min)	   pH	   Transmitància(DATACOLOR)	   Abs	  (DATACOLOR)	   concentració	  
colorant	  

0	   3,56	   0,66	   2,180456064	   0,1	  
5	   	  	   22,6	   0,645891561	   0,029621856	  
10	   	  	   27,04	   0,567993313	   0,02604929	  
15	   	  	   42,76	   0,368962303	   0,016921336	  
20	   	  	   56,97	   0,244353781	   0,011206545	  
25	   	  	   64,28	   0,191924132	   0,008802018	  
30	   2,25	   69,89	   0,15558496	   0,007135432	  
35	   	  	   72,87	   0,13745123	   0,006303784	  
40	   	  	   74,36	   0,128660619	   0,005900629	  
45	   	  	   74,67	   0,126853849	   0,005817767	  
50	   2,2	   74,68	   0,126795691	   0,0058151	  
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Crimson_H_ON_10_150 

t	  
(min)	  

TC	  	  	  	  	  
(ppm)	  

IC	  	  	  	  	  	  
(ppm)	  

TOC	  
(ppm)	   pH	   Transmitància	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (DATACOLOR)	  
Abs	  

(DATACOLOR)	  
concentració	  
colorant	  

0	   34,26	   0,16	   34,1	   2,7	   0,75	   2,124938737	   0,1	  
5	   	  	   	  	   	  	   	  	   51,66	   0,286845598	   0,01349900	  
10	   	  	   	  	   	  	   	  	   61,16	   0,213532523	   0,01004887	  
15	   32,41	   5,275	   27,135	   	  	   72,53	   0,139482323	   0,00656406	  
20	   	  	   	  	   	  	   	  	   74,09	   0,130240405	   0,00612913	  
25	   	  	   	  	   	  	   	  	   75,74	   0,120674699	   0,00567897	  
30	   18,66	   5,731	   12,929	   	  	   76,91	   0,114017189	   0,00536566	  
35	   	  	   	  	   	  	   	  	   76,24	   0,117817112	   0,00554449	  
40	   	  	   	  	   	  	   	  	   75,19	   0,123839915	   0,00582792	  
45	   8,66	   1,787	   6,873	   	  	   77,53	   0,110530216	   0,00520157	  
50	   	  	   	  	   	  	   	  	   76,63	   0,115601174	   0,00544021	  
55	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
60	   5,883	   0,029	   5,854	   2,34	   77,04	   0,113283726	   0,00533115	  
65	   	  	   	  	   	  	   	  	   76,92	   0,113960724	   0,00536301	  
70	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
75	   5,477	   0,225	   5,252	   	  	   77,12	   0,112832979	   0,00530994	  
80	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
85	   	  	   	  	   	  	   	  	   77,02	   0,113396486	   0,00533645	  
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CRIMSON_T_100_10 i CRIMSON_Tf_100_10 
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BLACK 

Black_pur_ON_5_100 

t	  (min)	   TC	  	  	  	  	  (ppm)	   IC	  	  	  	  	  	  (ppm)	   TOC	  (ppm)	   Abs	  (H2O2)	  
mL	  muestra	  

(H2O2)	  
ppm	  H2O2	  

0	   23,79	   1,776	   22,014	   0,068	   1	   100	  
5	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
10	   	  	   	  	   	  	   0,058	   1	   58,92694064	  
15	   23,27	   4,114	   19,156	   	  	   	  	   	  	  
20	   	  	   	  	   	  	   0,024	   1	   24,38356164	  
25	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
30	   16,8	   7,255	   9,545	   0,005	   1	   5,079908676	  
35	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
40	   	  	   	  	   	  	   0	   1	   0	  
45	   15,32	   6,793	   8,527	   	  	   	  	   	  	  
50	   	  	   	  	   	  	   0	   1	   0	  
55	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

60	   12,33	   6,397	   5,933	   	  	   	  	   	  	  
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Black_H_ON_5_100 

 

t	  (min)	   TC	  	  	  	  	  
(ppm)	  

IC	  	  	  	  	  	  
(ppm)	  

TOC	  
(ppm)	   pH	   Transmitància	  

(DATACOLOR)	  
Abs	  

(DATACOLOR)	  
concentració	  
colorant	  

0	   23,89	   0,207	   23,683	   3,12	   4,78	   1,320572103	   0,1	  
5	   	  	   	  	   	  	   	  	   51,11	   0,291494119	   0,022073321	  
10	   	  	   	  	   	  	   	  	   61	   0,214670165	   0,016255846	  
15	   23,72	   3,119	   20,601	   	  	   72,31	   0,140801638	   0,01066217	  
20	   	  	   	  	   	  	   	  	   74,16	   0,129830279	   0,009831366	  
25	   	  	   	  	   	  	   	  	   75,86	   0,119987162	   0,009085999	  
30	   21,04	   8,764	   12,276	   2,68	   76,23	   0,11787408	   0,008925986	  
35	   	  	   	  	   	  	   	  	   76,47	   0,11650891	   0,008822609	  
40	   	  	   	  	   	  	   	  	   76,51	   0,116281798	   0,008805411	  
45	   14,36	   8,225	   6,135	   	  	   76,5	   0,116338565	   0,008809709	  
50	   	  	   	  	   	  	   	  	   76,65	   0,115487841	   0,008745289	  
55	   	  	   	  	   	  	   	  	   76,61	   0,115714538	   0,008762455	  
60	   9,357	   4,523	   4,834	   	  	   76,66	   0,115431185	   0,008740998	  
65	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
70	   	  	   	  	   	  	   	  	   76,61	   0,115714538	   0,008762455	  
75	   6,126	   2,112	   4,014	   	  	   76,57	   0,115941353	   0,008779631	  
80	   	  	   	  	   	  	   2,67	   	  	   	  	   	  	  
85	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
90	   4,513	   0,791	   3,722	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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Black_H_ON_10_100 

 

t	  (min)	   TC	  	  	  	  	  
(ppm)	  

IC	  	  	  	  	  	  
(ppm)	  

TOC	  
(ppm)	   pH	   Transmitància	  

(DATACOLOR)	  
Abs	  

(DATACOLOR)	  
concentració	  
colorant	  

0	   24,96	   0,193	   24,767	   3,05	   0,13	   2,886056648	   0,1	  
5	   	  	   	  	   	  	   	  	   67,22	   0,172501492	   0,005977065	  
10	   	  	   	  	   	  	   	  	   76,28	   0,117589316	   0,004074394	  
15	   21,39	   10,57	   10,82	   	  	   77,01	   0,113452877	   0,003931069	  
20	   	  	   	  	   	  	   	  	   76,48	   0,116452121	   0,004034991	  
25	   	  	   	  	   	  	   	  	   76,86	   0,11429962	   0,003960408	  
30	   16,88	   9,602	   7,278	   2,54	   76,97	   0,113678513	   0,003938887	  
35	   	  	   	  	   	  	   	  	   76,98	   0,113622093	   0,003936932	  
40	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
45	   13,14	   6,598	   6,542	   	  	   77,03	   0,113340102	   0,003927161	  
50	   	  	   	  	   	  	   	  	   77,04	   0,113283726	   0,003925208	  
55	   	  	   	  	   	  	   	  	   77,08	   0,113058294	   0,003917397	  
60	   9,751	   3,775	   5,976	   	  	   77,01	   0,113452877	   0,003931069	  
65	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
70	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
75	   7,822	   2,112	   5,71	   	  	   	  	   	  	   	  	  
80	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
85	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
90	   6,292	   1,17	   5,122	   2,57	   	  	   	  	   	  	  
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Black_H_ON_7,5_125 

 

t	  (min)	   pH	   Transmitància(DATACOLOR)	   Abs	  (DATACOLOR)	   concentració	  
colorant	  

0	   3,1	   0,19	   2,721246399	   0,1	  
5	   	  	   56,36	   0,249029016	   0,009151285	  
10	   	  	   66,44	   0,177570376	   0,006525333	  
15	   	  	   74,97	   0,125112489	   0,004597617	  
20	   	  	   75,88	   0,119872678	   0,004405065	  
25	   	  	   76,12	   0,11850122	   0,004354667	  
30	   	  	   76,14	   0,118387128	   0,004350474	  
35	   2,22	   76,08	   0,118729496	   0,004363056	  
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BLACK_T_ON_100_10 i BLACK_Tf_ON_100_10 
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Black_ON_T_10_100_pH10 
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YELLOW 

Yellow_H_ON_5_100 

t	  (min)	   pH	   Transmitància	  
(DATACOLOR)	   Abs	  (DATACOLOR)	   concentracio	  

colorant	  

0	   2,9	   3,24	   1,48945499	   0,1	  
5	   	  	   6,02	   1,220403509	   0,081936246	  
10	   	  	   6,65	   1,177178355	   0,079034168	  
15	   	  	   7,12	   1,147520006	   0,077042946	  
20	   	  	   7,76	   1,110138279	   0,074533187	  
25	   	  	   8,48	   1,071604148	   0,071946058	  
30	   2,68	   9,49	   1,022733788	   0,068664968	  
35	   	  	   11,38	   0,943857738	   0,063369336	  
40	   	  	   13,36	   0,874193542	   0,058692176	  
45	   	  	   15,28	   0,815876646	   0,054776858	  
50	   	  	   17,82	   0,7490923	   0,050293047	  
55	   2,3	   20,86	   0,680685696	   0,04570032	  
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Yellow_H_ON_10_100 

t	  (min)	   pH	   Transmitància	  
(DATACOLOR)	   Abs	  (DATACOLOR)	   concentracio	  

colorant	  

0	   2,89	   3,24	   1,48945499	   0,1	  
5	   	  	   7,65	   1,116338565	   0,074949466	  
10	   	  	   9,49	   1,022733788	   0,068664968	  
15	   	  	   11,59	   0,935916564	   0,062836176	  
20	   	  	   16,06	   0,794254459	   0,053325174	  
25	   	  	   21,63	   0,664943481	   0,044643409	  
30	   2,35	   28,23	   0,549289122	   0,036878531	  
35	   	  	   32,95	   0,482144581	   0,032370537	  
40	   	  	   40,03	   0,39761441	   0,026695295	  
45	   	  	   47,19	   0,326150023	   0,021897273	  
50	   	  	   56,14	   0,250727592	   0,016833512	  
55	   2,17	   59,32	   0,226798858	   0,01522697	  
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Yellow_H_ON_7,5_125 

t	  (min)	   pH	   Transmitància(DATACOLOR)	   Abs	  (DATACOLOR)	   concentracio	  
colorant	  

0	   3,02	   3,24	   1,48945499	   0,1	  
5	   	  	   6,6	   1,180456064	   0,079254229	  
10	   	  	   7,73	   1,111820506	   0,07464613	  
15	   	  	   9,36	   1,028724151	   0,069067153	  
20	   	  	   	  	   	  	   	  	  
25	   	  	   12,42	   0,905878404	   0,060819455	  
30	   2,81	   15,96	   0,796967113	   0,053507298	  
35	   	  	   19,34	   0,71354353	   0,047906351	  
40	   	  	   26,65	   0,574302787	   0,038557915	  
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BLUE 

Blue_H_ON_5_100 

t	  (min)	   pH	   Transmitància	  
(DATACOLOR)	   Abs	  (DATACOLOR)	   concentració	  

colorant	  

0	   2,72	   5,15	   1,288192771	   0,1	  
5	   	  	   33,67	   0,472756884	   0,036699234	  
10	   	  	   40,78	   0,389552779	   0,030240255	  
15	   	  	   48,85	   0,311135432	   0,024152863	  
20	   	  	   57,92	   0,237171447	   0,018411177	  
25	   	  	   67,21	   0,172566105	   0,013395985	  
30	   2,3	   67,86	   0,168386145	   0,013071502	  
35	   	  	   71,35	   0,146606023	   0,011380752	  
40	   	  	   72,45	   0,13996161	   0,010864959	  
45	   	  	   73,23	   0,135310966	   0,010503938	  
50	   	  	   74,31	   0,128952739	   0,01001036	  
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Blue_H_ON_10_100 

t	  (min)	   pH	   Transmitància	  
(DATACOLOR)	   Abs	  (DATACOLOR)	   concentració	  colorant	  

0	   2,6	   5,15	   1,288192771	   0,1	  
5	   	  	   36,14	   0,442011852	   0,034312555	  
10	   	  	   56,68	   0,246570158	   0,019140781	  
15	   	  	   68,61	   0,163612581	   0,012700939	  
20	   	  	   72,2	   0,141462802	   0,010981493	  
25	   	  	   73,74	   0,132296867	   0,010269959	  
30	   2,12	   74,58	   0,127377621	   0,009888087	  
35	   	  	   72,97	   0,136855654	   0,010623849	  
40	   	  	   73,21	   0,135429593	   0,010513146	  
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Blue_H_ON_7,5_125 

 

t	  (min)	   pH	   Transmitància(DATACOLOR)	   Abs	  
(DATACOLOR)	  

concentració	  
colorant	  

0	   2,6	   5,15	   1,288192771	   0,1	  
5	   	  	   46,5	   0,332547047	   0,025815006	  
10	   	  	   46,98	   0,328086988	   0,02546878	  
15	   	  	   53,8	   0,269217724	   0,020898869	  
20	   	  	   65,86	   0,181378274	   0,014080057	  
25	   	  	   71,25	   0,147215131	   0,011428036	  
30	   2,2	   72,34	   0,140621496	   0,010916184	  
35	   	  	   	  	   	  	   	  	  
40	   	  	   75,84	   0,120101676	   0,009323269	  
45	   	  	   76,63	   0,115601174	   0,008973903	  
50	   	  	   76,97	   0,113678513	   0,008824651	  
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BYC(BLUE,YELLOW,CRIMSON) 

 

BYC_H_ON_5_100 

BLUE	  
	   	   	   	  

t	  (min)	   pH	   Transmitància	  
(DATACOLOR)	   Abs	  (DATACOLOR)	   concentració	  

0	   3,6	   47,62	   0,322210609	   0,1	  
5	   	  	   	  	   	  	   	  	  
10	   	  	   56,08	   0,251191995	   0,077958946	  
15	   	  	   58,08	   0,235973392	   0,073235761	  
20	   	  	   	  	   	  	   	  	  
25	   	  	   59,93	   0,222355722	   0,069009435	  
30	   	  	   	  	   	  	   	  	  
35	   	  	   61,01	   0,214598975	   0,066602082	  
40	   	  	   	  	   	  	   	  	  
45	   	  	   64,07	   0,193345276	   0,060005869	  
50	   	  	   	  	   	  	   	  	  
55	   	  	   	  	   	  	   	  	  
60	   	  	   67,47	   0,17088929	   0,053036519	  
65	   	  	   	  	   	  	   	  	  
70	   	  	   69,2	   0,159893906	   0,049624035	  
75	   	  	   70,52	   0,151687696	   0,047077189	  
80	   	  	   71,43	   0,14611935	   0,045349019	  
85	   	  	   72,61	   0,139003563	   0,043140592	  
90	   2,75	   73,52	   0,133594502	   0,041461857	  

 

 
 

YELLOW	  
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t	  (min)	   pH	   Transmitància(DATACOLOR)	   Abs	  
(DATACOLOR)	   concetració	  

0	   3,6	   18,38	   0,735654493	   0,1	  
5	   	  	   	  	   	  	   	  	  
10	   	  	   17,97	   0,745451923	   0,101331798	  
15	   	  	   19,14	   0,718058067	   0,097608058	  
20	   	  	   	  	   	  	   	  	  
25	   	  	   20,88	   0,680269506	   0,092471332	  
30	   	  	   	  	   	  	   	  	  
35	   	  	   24,86	   0,604498876	   0,082171574	  
40	   	  	   	  	   	  	   	  	  
45	   	  	   27,72	   0,557206774	   0,075742999	  
50	   	  	   	  	   	  	   	  	  
55	   	  	   	  	   	  	   	  	  
60	   	  	   35,06	   0,455188088	   0,061875254	  
65	   	  	   	  	   	  	   	  	  
70	   	  	   40,31	   0,394587202	   0,053637571	  
75	   	  	   44,47	   0,351932871	   0,047839424	  
80	   	  	   49,36	   0,306624849	   0,041680551	  
85	   	  	   52,69	   0,278271801	   0,037826426	  
90	   2,75	   56,16	   0,250572901	   0,034061221	  
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Crimson	  
	   	   	   	  

t	  (min)	   pH	   Transmitància	  
(DATACOLOR)	   Abs	  (DATACOLOR)	   concentració	  

0	   3,6	   10,76	   0,968187729	   0,1	  
5	   	  	   	  	   	  	   	  	  
10	   	  	   17,59	   0,754734161	   0,077953287	  
15	   	  	   22,77	   0,642636969	   0,199446248	  
20	   	  	   	  	   	  	   	  	  
25	   	  	   28,1	   0,55129368	   0,171097309	  
30	   	  	   	  	   #¡NUM!	   	  	  
35	   	  	   37,45	   0,426548178	   0,132381792	  
40	   	  	   	  	   #¡NUM!	   	  	  
45	   	  	   42,73	   0,369267107	   0,114604267	  
50	   	  	   	  	   	  	   	  	  
55	   	  	   	  	   	  	   	  	  
60	   	  	   54,29	   0,265280158	   0,082331292	  
65	   	  	  

	  
0,231731984	   	  	  

70	   	  	   58,65	   0,205721134	   0,063846791	  
75	   	  	   62,27	   0,205721134	   0,063846791	  
80	   	  	   65,54	   0,183493563	   0,056948331	  
85	   	  	   67,77	   0,168962514	   0,052438532	  
90	   2,75	   69,67	   0,156954189	   0,048711676	  

 

 
	   	   	   	   	  

 

Mescla	  
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t	  (min)	   pH	   Transmitància(DATACOLOR)	   Abs	  
(DATACOLOR)	   concentració	  

0	   3,6	   10,06	   0,997402019	   0,1	  
5	   	  	   	  	   	  	   	  	  
10	   	  	   16,74	   0,776244546	   0,105517543	  
15	   	  	   21,71	   0,663340177	   0,090170071	  
20	   	  	   	  	   	  	   	  	  
25	   	  	   26,72	   0,573163546	   0,077912057	  
30	   	  	   	  	   	  	   	  	  
35	   	  	   35,68	   0,447575154	   0,060840402	  
40	   	  	   	  	   	  	   	  	  
45	   	  	   40,86	   0,388701638	   0,052837527	  
50	   	  	   	  	   	  	   	  	  
55	   	  	   	  	   	  	   	  	  
60	   	  	   51,46	   0,288530218	   0,039220887	  
65	   	  	   	  	   	  	   	  	  
70	   	  	   56,98	   0,244277555	   0,033205473	  
75	   	  	   60,85	   0,215739417	   0,029326188	  
80	   	  	   64,37	   0,191316491	   0,026006297	  
85	   	  	   66,84	   0,174963559	   0,023783388	  
90	   2,75	   68,91	   0,16171775	   0,02198284	  

 

 

 

BYC_H_ON_10_100 
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Blue	  
	   	   	   	  

t	  (min)	   pH	   Transmitància	  
(DATACOLOR)	   Abs	  (DATACOLOR)	   concentració	  

0	   3,4	   47,57	   0,322666849	   0,1	  
5	   	  	   	  	   	  	   	  	  
10	   	  	   56,05	   0,251424383	   0,077920736	  
15	   	  	   59,25	   0,227311645	   0,070447784	  
20	   	  	   	  	   	  	   	  	  
25	   	  	   64,49	   0,190507623	   0,059041585	  
30	   	  	   67,81	   0,168706256	   	  	  
35	   	  	   70,18	   0,153786636	   0,047661121	  
40	   	  	   	  	   	  	   	  	  
45	   2,23	   72,47	   0,139841739	   0,043339357	  
50	   	  	   73,83	   0,131767132	   	  	  
55	   	  	   74,31	   0,128952739	   	  	  
60	   	  	   74,32	   0,128894299	   0,039946558	  
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Yellow	  
	   	   	   	  

t	  (min)	   pH	   Transmitància(DATACOLOR)	   Abs	  
(DATACOLOR)	   concetració	  

0	   3,4	   17,97	   0,745451923	   0,1	  
5	   	  	   	  	   	  	   	  	  
10	   	  	   19,8	   0,70333481	   0,094350123	  
15	   	  	   23,74	   0,624519285	   0,083777272	  
20	   	  	   	  	   	  	   	  	  
25	   	  	   31,36	   0,503623946	   0,067559548	  
30	   	  	   39,35	   0,405055263	   0,054336873	  
35	   	  	   46,08	   0,33648753	   0,04513873	  
40	   	  	   	  	   	  	   	  	  
45	   2,23	   54,44	   0,264081883	   0,035425743	  
50	   	  	   58,68	   0,231509895	   0,031056315	  
55	   	  	   60,98	   0,21481258	   0,028816423	  
60	   	  	   62,25	   0,205860644	   0,027615549	  
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Crimson	  
	   	   	   	  

t	  (min)	   pH	   Transmitància	  
(DATACOLOR)	   Abs	  (DATACOLOR)	   concentració	  

0	   3,4	   10,81	   0,966174306	   0,1	  
5	   	  	   	  	   	  	   	  	  
10	   	  	   26,19	   0,581864502	   0,060223554	  
15	   	  	   36,71	   0,435215615	   0,134880797	  
20	   	  	   	  	   	  	   	  	  
25	   	  	   49,38	   0,306448914	   0,094973784	  
30	   	  	   57,4	   	  	   	  	  
35	   	  	   62,9	   0,241088108	   0,074717347	  
40	   	  	  

	  
0,201349355	   	  	  

45	   2,23	   68,09	   0,166916666	   0,051730342	  
50	   	  	   70,41	   0,152365656	   	  	  
55	   	  	   71,41	   0,146240967	   	  	  

60	   	  	   71,7	   0,144480844	   0,044777096	  
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Mescla	  
	   	   	   	  

t	  (min)	   pH	   Transmitància(DATACOLOR)	   Abs	  
(DATACOLOR)	   concetració	  

0	   3,4	   10,46	   0,980468315	   0,1	  
5	   	  	   	  	   	  	   	  	  
10	   	  	   25,18	   0,598944274	   0,080346466	  
15	   	  	   35,12	   0,454445493	   0,060962415	  
20	   	  	   	  	   	  	   	  	  
25	   	  	   47,64	   0,322028247	   0,043199063	  
30	   	  	   55,87	   0,252821329	   0,033915176	  
35	   	  	   61,71	   0,209644454	   0,028123135	  
40	   	  	   	  	   	  	   	  	  
45	   2,23	   67,17	   0,172824652	   0,023183876	  
50	   	  	   69,8	   0,156144577	   0,020946297	  
55	   	  	   70,89	   0,149415024	   0,020043549	  
60	   	  	   71,21	   0,147459014	   0,019781157	  
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10.1.3. TiO2 
CRIMSON 

 

 
 

 

 

 

t	  
(min)	  

TC	  	  	  	  	  
(ppm)	  

IC	  	  	  	  	  	  
(ppm)	  

TOC	  
(ppm)	   Transmitància(DATACOLOR)	   Abs	  

(DATACOLOR)	   pH	   concentració	  

0	   28,43	   0,388	   28,042	   1,25	   1,903089987	   8,6	   0,1	  
20	   29,4	   0,514	   28,886	   2,46	   1,609064893	   	  	   0,084550121	  
40	   27,61	   0,563	   27,047	   2,78	   1,555955204	   	  	   0,081759413	  
60	   26,75	   0,737	   26,013	   4,85	   1,314258261	   	  	   0,069059176	  
80	   25,47	   0,672	   24,798	   8,19	   1,086716098	   6,15	   0,057102717	  
100	   25,02	   0,829	   24,191	   12,26	   0,91150953	   	  	   0,047896292	  
120	   23,79	   0,651	   23,139	   16,94	   0,771086594	   	  	   0,040517611	  
150	   23,49	   0,679	   22,811	   19,85	   0,702239489	   	  	   0,036899962	  
180	   22,5	   0,619	   21,881	   22,03	   0,656985503	   	  	   0,034522041	  
210	   21,83	   0,589	   21,241	   26,67	   0,573976984	   5,35	   0,030160265	  
240	   21	   0,472	   20,528	   33,14	   0,479647496	   	  	   0,025203616	  
270	   19,59	   0,425	   19,165	   42,12	   0,375511637	   5,08	   0,019731681	  
300	   18,82	   0,349	   18,471	   54,22	   0,265840487	   	  	   0,013968887	  
330	   17,95	   0,363	   17,587	   63,48	   0,197363082	   4,8	   0,010370665	  
360	   16,61	   0,374	   16,236	   66,94	   0,174314292	   	  	   0,00915954	  
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YELLOW 

t	  (min)	   Transmitància(DATACOLOR)	   Abs	  (DATACOLOR)	   pH	  

0	   	  	   #¡NUM!	   10	  
15	   2,99	   1,524328812	   	  	  
30	   2,68	   1,571865206	   	  	  
45	   2,11	   1,675717545	   	  	  
60	   2,3	   1,638272164	   9,8	  
75	   2,51	   1,600326279	   	  	  
95	   3,05	   1,515700161	   	  	  
115	   3,1	   1,508638306	   	  	  
135	   3,33	   1,477555766	   	  	  
155	   3,45	   1,462180905	   	  	  
175	   3,94	   1,404503778	   	  	  
195	   4,02	   1,395773947	   	  	  
215	   4,32	   1,364516253	   	  	  
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BLUE 

t	  (min)	   Transmitància(DATACOLOR)	   Abs	  (DATACOLOR)	   pH	  

0	   15,39	   0,81276138	   10	  
15	   16,69	   0,777543663	   	  	  
30	   21,5	   0,66756154	   6,9	  
45	   25,04	   0,601365675	   	  	  
60	   	  	   #¡NUM!	   	  	  
75	   29,83	   0,525346747	   5,9	  
90	   37,78	   0,422738046	   	  	  
105	   39,53	   0,403073186	   	  	  
120	   51,87	   0,285083752	   	  	  
135	   50,48	   0,296880654	   	  	  
150	   	  	   #¡NUM!	   	  	  
165	   55,59	   0,255003326	   5,6	  
180	   54,91	   0,260348556	   	  	  
210	   55,01	   0,259558355	   	  	  
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BYC(BLUE,YELLOW,CRIMSON) 

Blue	  
	   	   	   	  

t	  (min)	   pH	   Transmitància	  
(DATACOLOR)	   Abs	  (DATACOLOR)	   concentració	  

0	   10	   47,04	   0,366733589	   0,1	  
20	   	  	   43,97	   0,356843534	   	  	  
40	   	  	   42,98	   0,327532687	   0,111968546	  
60	   6,5	   49,91	   0,30181243	   0,09214727	  
80	   	  	   50,44	   0,297224922	   	  	  
100	   	  	   51,88	   0,285000033	   0,087014226	  
120	   	  	   56,01	   0,251734427	   	  	  
140	   	  	   	  	   	  	   	  	  
160	   	  	   62,85	   0,201694718	   	  	  
180	   	  	   60,37	   0,219178824	   0,066918153	  
200	   	  	   62,95	   0,201004266	   	  	  
220	   	  	   69,64	   0,157141238	   	  	  

Crimson	  
	   	   	   	  

t	  (min)	   pH	  
Transmitància	  
(DATACOLOR)	   Abs	  (DATACOLOR)	   concentració	  

0	   10	   20,98	   0,701365217	   0,1	  
20	   	  	   19,89	   0,678194516	   	  	  
40	   	  	   21,06	   0,676541633	   0,099756282	  
60	   6,5	   27,62	   0,558776326	   0,170601698	  
80	   	  	   30,18	   0,520280765	   	  	  
100	   	  	   31,69	   0,499077761	   0,152374948	  
120	   	  	   35,85	   0,44551084	   	  	  
140	   	  	   	  	   	  	   	  	  
160	   	  	   42,15	   0,375202421	   	  	  
180	   	  	   44,28	   0,353792388	   0,108017429	  
200	   	  	   45,3	   0,343901798	   	  	  
220	   	  	   52,23	   0,282079974	   	  	  

Yellow	  
	   	   	   	  t	  (min)	   pH	   Transmitància(DATACOLOR)	   Abs	  (DATACOLOR)	   concetració	  

0	   10	   26,25	   0,66594856	   0,1	  
20	   	  	   23,68	   0,625618302	   0,107703541	  
40	   	  	   21,58	   0,580870692	   0,11464661	  
60	   6,5	   25,67	   0,590574131	   0,101670499	  
80	   	  	   26,62	   0,574791949	   0,098953512	  
100	   	  	   28,34	   0,547600154	   0,094272299	  
120	   	  	   31,03	   0,508218224	   0,087492489	  
140	   	  	   	  	   #¡NUM!	   #¡NUM!	  
160	   	  	   36,34	   0,439615077	   0,075682089	  
180	   	  	   39,94	   0,398591939	   0,068619737	  
200	   	  	   38,9	   0,410050399	   0,070592372	  
220	   	  	   45,99	   0,33733659	   0,0580743	  
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Mescla	  
t	  (min)	   pH	   Transmitància(DATACOLOR)	   Abs	  (DATACOLOR)	   concetració	  

0	   10	   20,84	   0,703773713	   0,1	  
20	   	  	   19,78	   0,681102285	   0,103328638	  
40	   	  	   20,83	   0,68131073	   0,11729129	  
60	   6,5	   27,23	   0,564952359	   0,097259574	  
80	   	  	   29,65	   0,527975302	   0,090893775	  
100	   	  	   31,34	   0,503901008	   0,086749257	  
120	   	  	   35,4	   0,450996738	   0,077641503	  
140	   	  	   	  	   #¡NUM!	   #¡NUM!	  
160	   	  	   41,49	   0,382056565	   0,065773083	  
180	   	  	   43,85	   0,358030402	   0,061636851	  
200	   	  	   44,64	   0,350275814	   0,060301857	  
220	   	  	   51,5	   0,288192771	   0,049613929	  

 

 

10.2. Seguretat 

10.2.1. 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. 

• Ningú s'ha de moure del lloc que té assignat. Si s’ha de demanar alguna 
cosa, s’ha d’avisar el professor, sense moure’s del lloc. 
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• S’han de seguir les normes del professor i del guió de pràctiques, que s’ha 
d’haver llegit abans. S’ha d’avisar al professor de qualsevol dubte o 
incident que es produeixi. 

• 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 romputs 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 del professorat. 

10.2.2. 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. 

• 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. 

10.2.3. Normes i recomanacions a l’hora de manipular els productes 
químics 

 

• S’han de comprovar les etiquetes abans d’utilitzar els productes. 

• 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. 
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• 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’empar-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. 

10.2.4. Precaucions a l’hora d’utilitzar la làmpada 
 

• Portar ulleres de protecció UV. 

• Extremar el risc d’electrocució , ja que estan molt a prop d’aigua. 

• Cobrir el cos amb bata, pantalons llargs i guants. 

10.2.5. Etiquetatge residus químics  
Els residus generals al laboratori han d’estar degudament etiquetats com 
estableix la legislació corresponent. L’UPC disposa d’unes etiquetes 
normalitzades per a etiquetar els residus generats a la universitat. Aquestes 
etiquetes donen la informació necessària per a informar del risc del contingut, 
sent obligatori omplir tots els camps. 
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figura . Etiqueta residus normalitzada de la UPC 

 

A continuació podem observar els pictogrames utilitzats per a indicar el grau de 
perillositat dels productes químics han d’estar continguts a l’etiquetatge.  
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Figura . Pictogrames  perillositat química 

La classificació de productes era molt diversa segons els països, per la qual cosa 
a la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament 
de Rio de Janeiro de l’any 1992 es va establir el Sistema Globalment Armonitzat 
(SGA) de classificació i etiquetatge de productes.  

 

 A la Unió Europea és d’aplicació la normativa CLP que se’n deriva, ratificada al 
RD 1802/2008 per l’estat espanyol. Aquest és vigent des del 20/1/2009, amb un 
període de transició que va des de 1/12/2010 fins al 1/6/2015, a partir d’aquesta 
data totes les fitxes de seguretat (FDS) de substàncies i mescles s’han de 
classificar pel reglament CLP. [Sánchez, M.; Dosta,Jordi;Borràs,Núria] 
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Figura . Nous pictogrames perillositat química 
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10.3. Fitxes de seguretat 

10.3.1. Àcid clorhídric 
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10.3.2. Hidròxid de sodi 
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10.3.3. Peròxid d’hidrogen 
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10.3.4. Metavanadat d’amoni 

Ficha de Datos de Seguridad 

Según Reglamento (CE) 1907/2006 

 

2352  Amonio meta-Vanadato 

  

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

1.1  Identificación de la sustancia o del preparado 

Denominación: 

Amonio meta-Vanadato 

  

Sinónimo: 

Amonio Metavanadato, Amonio mono-Vanadato 

  

Nº de Registro REACH: No hay disponible un número de registro para 
esta sustancia, ya que la sustancia o su uso están exentos del registro; 
según el Artículo 2 de la normativa REACH (CE) nº 1097/2006, el 
tonelaje anual no requiere registro, dicho registro está previsto para una 
fecha posterior o se trata de una mezcla. 

1.2  Uso de la sustancia o preparado: 

Usos: para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 

  

1.3  Identificación de la sociedad o empresa: 

PANREAC QUIMICA S.L.U. 

C/Garraf 2 

Polígono Pla de la Bruguera 

E-08211 Castellar del Vallès 

(Barcelona)  España 

Tel. (+34) 937 489 400 

e-mail: product.safety@panreac.com 

  

1.4  Teléfono de emergencia: 

Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112 (UE) 
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Tel.: (+34) 937 489 499 

  

Artículo II. 2.      Identificación de los peligros 

  

Clasificación de la sustancia o de la mezcla. 

      
 

Clasificación Reglamento (CE) nº 1272/2008. 

  

Tox. ag. 3 

Irrit. oc. 2 

STOT única 3 

Irrit. cut. 2 

  

Pictogramas de peligrosidad 

  

 

  

Palabra de advertencia 

Peligro 

  

Indicaciones de peligro 

H301  Tóxico en caso de ingestión. 

H319  Provoca irritación ocular grave. 

H335  Puede irritar las vías respiratorias. 

H315  Provoca irritación cutánea. 

  

  

Consejos de prudencia 

P261  Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 

P264  Lavarse...concienzudamente tras la manipulacion. 

P270  No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

P271  Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
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P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P501  Eliminar el contenido/el recipiente segun Directive 94/62/CE o 
2008/98/CE. 

  

 Clasificación (67/548/CEE o 1999/45/CE). 

  

T   Tóxico 

  

R36/37/38 

R25 

  
 

Para más información de las Frases R mencionadas en este epígrafe, vea 
epígrafe 16. 

Artículo III. 3.       Composición/Información de los componentes 

  

Denominación: Amonio meta-Vanadato 

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

Número CE (EINECS): 232-261-3 

  

  

Artículo IV. 4.       Primeros auxilios 

  

4.1  Indicaciones generales: 

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

  

4.2  Inhalación: 

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

  

4.3  Contacto con la piel: 

Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 

  

4.4  Ojos: 

Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. Pedir 
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atención médica. 

  

4.5  Ingestión: 

Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. En 
caso de asfixia proceder a la respiración artificial. Pedir inmediatamente 
atención médica. 

  

Artículo V. 5.      Medidas de lucha contra incendio 

  

5.1  Medios de extinción adecuados: 

Los apropiados al entorno. 

  

5.2  Medios de extinción que NO deben utilizarse: 

No se conocen 

  

5.3  Riesgos especiales: 

Incombustible.  En caso de incendio pueden formarse vapores tóxicos.  

  

5.4  Equipos de protección: 

Ropa y calzado adecuados. 

  

Artículo VI. 6.      Medidas a tomar en caso de vertido accidental 

  

6.1  Precauciones individuales: 

Sin indicaciones particulares. 

  

6.2  Precauciones para la protección del medio ambiente: 

No permitir el paso al sistema de desagües. Evitar la contaminación del 
suelo, aguas y desagües. 

  

6.3  Métodos de recogida/limpieza: 

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

  

Artículo VII. 7.       Manipulación y almacenamiento 

  

7.1 Manipulación: 

Sin indicaciones particulares. 

  

7.2 Almacenamiento: 

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

Artículo VIII. 8.       Controles de exposición/protección personal 

  

8.1  Medidas técnicas de protección: 

Sin indicaciones particulares. 

  

8.2 Control límite de exposición: 

:  Datos no disponibles. 

  

  

8.3 Protección respiratoria: 

En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio adecuado. 

  

8.4 Protección de las manos: 

Usar guantes apropiados 

  

8.5 Protección de los ojos: 

Usar gafas apropiadas. 

  

8.6 Medidas de higiene particulares: 

Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse las manos antes de las pausas y 
al finalizar el trabajo. 
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8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

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

  

Artículo IX. 9.      Propiedades físicas y químicas 

  

Aspecto: Sólido 

Color: blanco o lig. amarillento 

Granulometria N/A 

Olor: Característico. 

pH: 6,5 (5 g/l) 

Punto de fusión/punto de congelación N/A 

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: 

N/A 

Punto de inflamación: 

N/A 

Inflamabilidad (sólido, gas): 

N/A 

Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad: 

N/A 

Presión de vapor: N/A 

Densidad de vapor: N/A 

Densidad relativa: 

N/A 

Solubilidad:6,2 g/l en agua15 °C 

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: 

N/A 

Temperatura de auto-inflamación: 

N/A 
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Temperatura de descomposición: N/A 

Viscosidad: N/A 

 Artículo X. 10.  Estabilidad y reactividad 

  

10.1  Condiciones que deben evitarse:  

Temperaturas elevadas.   

10.2   Materias que deben evitarse: 

No se conocen 

  

10.3  Productos de descomposición peligrosos: 

 Amoniaco. 

  

10.4  Información complementaria: 

No se conocen  

  

Artículo XI. 11. Información toxicológica 

  

11.1          Toxicidad aguda: 

DL50 oral rat  :  160 mg/kg       

DL50 ipr rat  : 18 mg/kg    

11.2          Efectos peligrosos para la salud: 

Por inhalación: Irritaciones en piel, ojos y 
mucosas. Provoca tosdificultades respiratorias Por absorción: alteraciones 
sanguíneastranstornos cardiovasculares pérdida de peso 

Artículo XII. 12.  Información Ecológica 

  

12.1 Toxicidad : 

12.1.1 - Test EC50 (mg/l) :  

Peces (NH4+) 0,3 mg/l 

Clasificación : Extremadamente tóxico. 

Bacterias (Photobacterium phosphoreum) (NH4+) 2 mg/l 

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

Clasificación : Extremadamente tóxico. 

12.1.2. - Medio receptor :  

Riesgo para el medio acuático  

Alto  

Riesgo para el medio terrestre   

Medio  

12.1.3. - Observaciones :  

La ecotoxicidad se debe al ión  

amonio y al vanadio.  

  

12.2 Persistencia y Degradabilidad : 

12.2.1 - Test : 

12.2.2. - Clasificación sobre degradación biótica : 

DBO5/DQO 

Biodegradabilidad 

12.2.3. - Degradación abiótica según pH : 

12.2.4. - Observaciones : 

12.3  Potencial de bioacumulación : 

12.3.1. - Test : 

12.3.2. - Bioacumulación : 

Riesgo 

12.3.3. - Observaciones : 

12.4 Movilidad en el suelo : 

Datos no disponibles. 

  

12.5 Valoración PBT y MPMB : 

Datos no disponibles. 

12.6 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 

No permitir su incorporación al suelo ni a acuíferos. 
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Artículo XIII. 13. Consideraciones sobre la eliminación 

  

13.1Sustancia o preparado: 

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

  

13.2Envases contaminados: 

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

  

Artículo XIV. 14.  Información relativa al transporte 

  

Terrestre (ADR): 

Denominación técnica: METAVANADATO AMÓNICO 

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

Marítimo (IMDG): 

Denominación técnica: METAVANADATO AMÓNICO 
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UN 2859      Clase: 6.1      Grupo de embalaje: II 

Aéreo (ICAO-IATA): 

Denominación técnica: Metavanadato amónico 

UN 2859      Clase: 6.1       Grupo de embalaje: II 

Instrucciones de embalaje:   CAO 676    PAX 669 

Artículo XV. 15.  Información Reglamentaria 

  

La ficha de datos de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006. 

  

  

Artículo XVI. 16.  Otras informaciones 

  

Otras frases de precaución 

P301+P310  EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. 

P302+P352  EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y 
jabón abundantes. 

P304+P340  EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al 
exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. 

P305+P351+P338  EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, 
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

P312  Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un 
médico en caso de malestar. 

P321  Se necesita un tratamiento especifico (ver en esta etiqueta). 

P330  Enjuagarse la boca. 

P332+P313  En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. 

P337+P313  Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 

P362  Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 

P403+P233  Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente 
cerrado herméticamente. 

P405  Guardar bajo llave. 
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Etiquetado (65/548/CEE o 1999/45/CE) 

  

Frases R: R36/37/38   Irrita los ojos, la piel y las vías 
respiratorias. 

R25   Tóxico por ingestión. 

  

Frases S: S45   En caso de accidente o malestar, acúdase 
inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la 
etiqueta). 

S37   Úsese guantes adecuados. 

  
 

  

Número y fecha de la revisión: 4 15.09.2011 

Fecha de edición: 15.09.2011 

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

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

  

 
10.3.5. Sulfat de ferro heptahidratat 

Ficha de Datos de Seguridad 

Según Reglamento (CE) 1907/2006 

 

1362  Hierro(II) Sulfato 7-hidrato 

  

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

1.1  Identificación de la sustancia o del preparado 

Denominación: 

Hierro(II) Sulfato 7-hidrato 

  

Sinónimo: 
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Vitriolo verde 

  

Nº de Registro REACH: No hay disponible un número de registro para 
esta sustancia, ya que la sustancia o su uso están exentos del registro; 
según el Artículo 2 de la normativa REACH (CE) nº 1097/2006, el 
tonelaje anual no requiere registro, dicho registro está previsto para una 
fecha posterior o se trata de una mezcla. 

1.2  Uso de la sustancia o preparado: 

Usos: para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 

  

1.3  Identificación de la sociedad o empresa: 

PANREAC QUIMICA S.L.U. 

C/Garraf 2 

Polígono Pla de la Bruguera 

E-08211 Castellar del Vallès 

(Barcelona)  España 

Tel. (+34) 937 489 400 

e-mail: product.safety@panreac.com 

  

1.4  Teléfono de emergencia: 

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

Tel.: (+34) 937 489 499 

  

Artículo XVIII. 2.      Identificación de los peligros 

  

Clasificación de la sustancia o de la mezcla. 

      
 

Clasificación Reglamento (CE) nº 1272/2008. 

  

Tox. ag. 4 

Irrit. oc. 2 

Irrit. cut. 2 
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Pictogramas de peligrosidad 

  

 

  

Palabra de advertencia 

Atención 

  

Indicaciones de peligro 

H302  Nocivo en caso de ingestión. 

H319  Provoca irritación ocular grave. 

H315  Provoca irritación cutánea. 

  

  

Consejos de prudencia 

P264  Lavarse...concienzudamente tras la manipulacion. 

P270  No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P301+P312  EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal. 

P302+P352  EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y 
jabón abundantes. 

P501  Eliminar el contenido/el recipiente segun Directive 94/62/CE o 
2008/98/CE. 

  

 Clasificación (67/548/CEE o 1999/45/CE). 

  

Xn   Nocivo 

  

R36/38 

R22 

  
 

Para más información de las Frases R mencionadas en este epígrafe, vea 
epígrafe 16. 

Artículo XIX. 3.       Composición/Información de los componentes 
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Denominación: Hierro(II) Sulfato 7-hidrato 

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

Número CE (EINECS): 231-753-5 

  

  

Artículo XX. 4.       Primeros auxilios 

  

4.1  Indicaciones generales: 

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

  

4.2  Inhalación: 

Ir al aire fresco. 

  

4.3  Contacto con la piel: 

Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 

  

4.4  Ojos: 

Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 

  

4.5  Ingestión: 

Beber agua abundante. En caso de pérdida del conocimiento colocar a la 
persona tumbada lateralmente. Pedir inmediatamente atención médica. 

  

Artículo XXI. 5.      Medidas de lucha contra incendio 

  

5.1  Medios de extinción adecuados: 

Los apropiados al entorno. 

  

5.2  Medios de extinción que NO deben utilizarse: 

No se conocen 

  



 TRACTAMENT DE COLORANTS DE TINTURA MITJANÇANT PROCESSOS D’OXIDACIÓ AVANÇADA 

 - 177 - 

5.3  Riesgos especiales: 

Incombustible.  En caso de incendio pueden formarse vapores tóxicos de  

  

5.4  Equipos de protección: 

Ropa y calzado adecuados. 

  

Artículo XXII. 6.      Medidas a tomar en caso de vertido accidental 

  

6.1  Precauciones individuales: 

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

  

6.2  Precauciones para la protección del medio ambiente: 

No permitir el paso al sistema de desagües. Evitar la contaminación del 
suelo, aguas y desagües. 

  

6.3  Métodos de recogida/limpieza: 

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

  

Artículo XXIII. 7.       Manipulación y almacenamiento 

  

7.1 Manipulación: 

Sin indicaciones particulares. 

  

7.2 Almacenamiento: 

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

Artículo XXIV. 8.       Controles de exposición/protección personal 

  

8.1  Medidas técnicas de protección: 

Sin indicaciones particulares. 
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8.2 Control límite de exposición: 

:  Datos no disponibles. 

  

  

8.3 Protección respiratoria: 

En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio adecuado. 

  

8.4 Protección de las manos: 

Usar guantes apropiados 

  

8.5 Protección de los ojos: 

Usar gafas apropiadas. 

  

8.6 Medidas de higiene particulares: 

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

  

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

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

  

Artículo XXV. 9.      Propiedades físicas y químicas 

  

Aspecto: Sólido 

Color: verde azulado 

Granulometria N/A 

Olor: Inodoro. 

pH: 3 - 4 

Punto de fusión/punto de congelación 64 °C 

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: 

N/A 
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Punto de inflamación: 

N/A 

Inflamabilidad (sólido, gas): 

N/A 

Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad: 

N/A 

Presión de vapor: N/A 

Densidad de vapor: N/A 

Densidad relativa: 

N/A 

Solubilidad:400 g/l en agua20 °C 

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: 

N/A 

Temperatura de auto-inflamación: 

N/A 

Temperatura de descomposición: desde400 °C 

Viscosidad: N/A 

 Artículo XXVI. 10.  Estabilidad y reactividad 

  

10.1  Condiciones que deben evitarse:  

El producto es químicamente estable bajo condiciones normales 
(Temperatura ambiente).   

10.2   Materias que deben evitarse: 

No se conocen 

  

10.3  Productos de descomposición peligrosos: 

SOx.  

  

10.4  Información complementaria: 

No se conocen  
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Artículo XXVII. 11. Información toxicológica 

  

11.1          Toxicidad aguda: 

DLL0 oral rbt  :  2.778 mg/kg       

DLL0 oral rat  :  1.389 mg/kg       

DL50 oral mus  :  1.520 mg/kg       

DL50 ipr mus  : 245 mg/kg    

11.2          Efectos peligrosos para la salud: 

Por inhalación: irritaciones En contacto con la piel: irritaciones Por 
contacto ocular: irritaciones Por ingestión: Irritaciones en el aparato 
digestivo Por ingestión de grandes cantidades: vómitos desarreglos 
intestinales hipotensión No se descartan otras características 
peligrosas.Observar las precauciones habituales en el manejo de productos 
químicos. 

Artículo XXVIII. 12.  Información Ecológica 

  

12.1 Toxicidad : 

12.1.1 - Test EC50 (mg/l) :  

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

Clasificación : Extremadamente tóxico. 

Peces ( Fe pH 5,5-6,7) EC0 1 mg/l 

Clasificación : Extremadamente tóxico. 

Peces (Fe) EC100 50 mg/l 

Clasificación : Extremadamente tóxico. 

12.1.2. - Medio receptor :  

Riesgo para el medio acuático  

Medio  

Riesgo para el medio terrestre  

Bajo  

12.1.3. - Observaciones :  

Ecotoxicidad aguda en la zona de vertido.  

  

12.2 Persistencia y Degradabilidad : 

12.2.1 - Test : 
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12.2.2. - Clasificación sobre degradación biótica : 

DBO5/DQO 

Biodegradabilidad 

12.2.3. - Degradación abiótica según pH : 

12.2.4. - Observaciones : 

12.3  Potencial de bioacumulación : 

12.3.1. - Test : 

12.3.2. - Bioacumulación : 

Riesgo 

12.3.3. - Observaciones : 

12.4 Movilidad en el suelo : 

Datos no disponibles. 

  

12.5 Valoración PBT y MPMB : 

Datos no disponibles. 

12.6 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 

Favorece la eutrofia en ríos y acuíferos. 

No permitir su incorporación al suelo ni a acuíferos. 

  

Artículo XXIX. 13. Consideraciones sobre la eliminación 

  

13.1Sustancia o preparado: 

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

  

13.2Envases contaminados: 

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

  

Artículo XXX. 14.  Información relativa al transporte 

  

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación de transporte. 

Artículo XXXI. 15.  Información Reglamentaria 

  

La ficha de datos de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006. 

  

  

Artículo XXXII. 16.  Otras informaciones 

  

Otras frases de precaución 

P305+P351+P338  EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, 
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

P321  Se necesita un tratamiento especifico (ver en esta etiqueta). 

P330  Enjuagarse la boca. 

P332+P313  En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. 

P337+P313  Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 

P362  Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
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Etiquetado (65/548/CEE o 1999/45/CE) 

  

Frases R: R36/38   Irrita los ojos y la piel. 

R22   Nocivo por ingestión. 

  

Frases S: S46   En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al 
médico y muéstresele la etiqueta o el envase. 

  
 

  

Número y fecha de la revisión: 4 15.09.2011 

Fecha de edición: 15.09.2011 

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

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

 

10.3.6. Kronos  UVLP 7500 
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10.3.7. Kronos VLP 7000 
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10.4. Equips 

10.4.1. Analitzador del TOC 

 

10.4.2. Balança de precisió  

 

10.4.3. Bany refrigerant i termòstat 
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10.4.4. Centrifugadora 
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10.4.5. Espectrofotòmetre DATACOLOR 
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10.4.6. Bombeta Osram 300 W 

 

10.4.7. Agitador magnetotèrmic 
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10.4.8. Agitador de laboratori 
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10.4.9. pH-metre 
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