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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Situació i motivació 
 

Els rius i llacs es contaminen perquè en ells s’hi aboquen els productes de desfets 
de àrees urbanes i de les indústries. L’aigua potable per a que pugui ser 
utilitzada per a fins alimentaris ha d’estar totalment neta, ser insípida, incolora, 
inodora e incolora i estar a una temperatura aproximada d’uns 15ºC; no ha de 
contenir bactèries, virus o paràsits que provoquin malalties, a més, l’aigua 
potable no ha d’excedir en quantitats de substàncies minerals majors del límit 
permès. 

La incidència mediambiental dels plaguicides utilitzats per l’ésser humà en 
general i especialment, derivats de la seva presència en aigües naturals més o 
menys contaminades per l’acció humana, està fent, que se li dediquin importants 
esforços a la investigació tant de base com aplicada. 

Les triazines, utilitzades en l’agricultura, són herbicides de pre- i post- 
emergència que actuen obstaculitzant la fotosíntesi de les plantes i impedint la 
germinació de les llavors. Tenen una solubilitat en aigua relativament baixa i es 
formulen com a pols humida i concentrats granulats; la seva volatilitat i 
fotodescomposició són baixos, essent estables sobre les superfícies de les plantes 
i el sòl.  
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Les triazines són contaminants relativament comuns de les aigües, normalment 
al nivell de traces, en aigües superficials i subterrànies d’Amèrica i d’Europa. Així 
els nivells de prometrina i altres alquiderivats triazínics afins en aigües naturals 
no solen excedir normalment de 50 ng/l  (10-9 M). 

S’han dut a terme nombrosos estudis a escala de laboratori sobre la degradació 
química de les s-triazines per diferents mètodes: ozonització, irradiació UV 
catalitzada amb TiO2, peròxid d’hidrogen (H2O2), sals fèrriques o reactiu de 
Fenton. Tots ells han indicat que el paper dels radicals OH• es decisiu en la 
pèrdua de grups químics lligats a l’anell de la triazina. Aquesta qüestió s’ha 
abordat per la via electroquímica. 

L’eliminació de triazines a partir d’una aigua bruta prepotable al llarg del procés 
industrial de potabilització d’aigües, no resulta especialment complicada amb l’ús 
de carbó actiu en pols o granular (via filtració).  

 

1.2. Objectius del projecte 
L’objectiu principal del projecte es aplicar els mètodes que es comenten a 
continuació en la degradació del herbicida tractat, la Desmetrina. 

Dins de l’objectiu principal, es duran a terme els següents punts: 

• Aprofundir en el desenvolupament i optimització de diversos Processos 
Electroquímics d’Oxidació Avançada (EAOPs) de cara a la seva aplicació en 
el tractament d’aigües residuals. 

• Utilització de diferents elèctrodes: acer, BDD i càtode de difusió d’oxigen. 

• Analitzar la influència que té en la degradació de l’herbicida la utilització 
del catalitzador de coure i la llum UVA. 

• Analitzar la influència del pH en la degradació electroquímica. 

• Realitzar un estudi comparatiu entre la oxidació anòdica, oxidació anòdica 
amb peròxid i els processos de electro-Fenton i foto-electro Fenton. 

• Realitzar un seguiment de l’evolució que pateix el carboni orgànic total en 
la degradació de l’herbicida utilitzant el TOC. 
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CAPÍTOL 2:   

FONAMENT TEÒRIC 

 

2.1. Problemàtica de la contaminació de l’aigua 
S’entén per contaminació de l’aigua, qualsevol canvi químic, físic o biològic en la 
qualitat de l’aigua que provoca un efecte nociu a qualsevol ésser viu que 
consumeixi aquesta aigua. 

Fins fa relativament pocs anys, l’abocament de residus a la natura ha sigut el 
mitjà per tal d’eliminar-los, fins que la capacitat auto-depuradora del medi 
ambient ha deixat de ser suficient. Aquests han sobrepassat àmpliament els 
límits permesos, provocant una contaminació del medi ambient que fa inservibles 
els nostres recursos naturals per a determinats usos i alteren les seves 
característiques. El principal problema el constitueixen els abocaments 
procedents de la indústria  i l’agricultura, encara que la població també juga un 
paper destacat en la contaminació del medi ambient.  

L’aigua es pot contaminar per una gran quantitat de substàncies tòxiques nocives 
per als éssers humans, per a les plantes i animals aquàtics; entre elles es troben 
els fertilitzants químics i els agrotòxics. 

Es defineix com a Residu Tòxic o Perillós a “aquells materials sòlids, semilíquids o 
líquids, així com gasosos continguts en recipients, que essent resultat d’un 
procés de producció, transformació, utilització o consum, el seu productor destini 
a l’abandonament i que continguin en la seva composició alguna de les 
substàncies o matèries que figuren en l’annex de la Llei 20/1986, del 14 de maig, 
Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, o en les revisions successives que pugui 
tenir la Directiva de la CE, en quantitats o concentracions tals, que representin 
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un risc per a la salut humana, recursos naturals i medi ambient i necessitin d’un 
procés de tractament o eliminació especial”. 

Entre aquests residus, els més preocupants des de el punt de vista 
mediambiental són els denominats no biodegradables o persistents ja que, en 
cas de no rebre un tractament específic per a la seva destrucció, poden afectar 
als diferents comportaments mediambientals. A partir d’aquí, poden produir una 
sèrie de danys molt diversos e irreversibles que van des de la deterioració o 
desaparició de un entorn determinat fins a l’alteració de la salut dels individus 
que viuen en aquest entorn. 

Una gran part d’aquest tipus de residus son generats en solució aquosa i degut a 
la seva pròpia naturalesa de no biodegradabilitat, els processos de tractament 
biològic no tenen cap acció sobre ells, per la qual cosa, si no hi ha cap 
tractament específic addicional, acaben vessats sobre el medi ambient. 

Les activitats agrícoles i ramaderes contaminen les aigües superficials i 
subterrànies amb matèria orgànica, fertilitzants químics i plaguicides, així com 
amb altres productes fitosanitaris empleats en aquestes activitats. En els últims 
25 anys la producció agrícola ha augmentat en un 50 % gràcies a un increment 
del 30 % en el consum de fertilitzants i d’un 1500 % en el de plaguicides. 

Durant el cicle de l’aigua es poden produir alteracions en la seva qualitat. La 
pluja i les aigües de reg poden arrossegar contaminants atmosfèrics, com 
pesticides, que acaben dissolts a la hidrosfera. El moviment del pesticida des de 
la superfície del terra fins a les aigües és un procés complicat. En el que 
influeixen factors tals com la formulació del pesticida, propietats químiques, 
mètode d’aplicació, forma del terreny, pendent, model de drenatge y factors de 
la planta, com estat de creixement, tipus de cultiu i nivell de les aigües segons la 
estació de l’any. 

Quan un pesticida passa per un medi aquàtic pot volatilitzar-se, dissoldre’s en 
l’aigua, mantenir-se en suspensió, absorbir-se en altres partícules en suspensió 
que arrossega l’aigua, sedimentar o acumular-se en organismes vius. 

Entre els processos químics que es produeixen en el aigua s’inclouen la 
ionització, hidròlisi, oxidació química i la fotodescomposició. Aquest últim és el 
procés predominant en la degradació natural de molts pesticides. Alguns 
pesticides són biodegradables per l’acció de microorganismes presents en l’aigua. 
Les condicions ambientals, com la concentració d’O2 dissolt i la temperatura, 
influeixen en el nombre de microorganismes i en la velocitat de biodegradació 
dels pesticides en medi aquós. 

Es evident, doncs, la necessitat de noves tecnologies de tractament d’aigües, que 
puguin ajudar a integrar les estratègies de gestió sostenibles i que facilitin el 
camí per a definit una estratègies Europea per a la gestió d’aigües residuals. 
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2.2. Tractaments convencionals 

2.2.1. Mètodes físics 

 

No alteren l’estructura química del contaminant i permeten la recuperació i 
reutilització dels subproductes. Aquests mètodes són aplicats àmpliament a 
causa del seu baix cost, essent d’ús habitual en el tractament d’aigües de 
consum. Requereixen, però, postractaments per eliminar el contaminant del nou 
medi. 

Entre aquests mètodes cal citar: Processos de membrana controlats per la 
pressió, destil!lació, coagulació, floculació i sedimentació, adsorció en carbó 
actiu, extraccions líquid-líquid o líquid-sòlid i arrossegament amb corrent d’aire. 

2.2.2. Mètodes químics 

 

Els mètodes químics consisteixen en l’addició d’oxidants químics  a les aigües per 
tal d’eliminar la càrrega orgànica present. S’utilitzen bastant a escala industrial 
per descontaminar aigües residuals que contenen productes orgànics en baixes 
concentracions elevades i grans volums d’afluents aquests mètodes perden 
efectivitat. 

Els oxidants químics més usuals són: 

  

• Oxigen 

Representa una opció econòmicament atractiva, però és un oxidant bastant 
dèbil, essent difícil l’assoliment de la mineralització total dels contaminants 
orgànics. 

 

• Clor 

Es tracta d’un oxidant fort i molt econòmic, i per aquesta raó la cloració ha estat 
un mètode molt eficaç en el tractament d’aigües residuals i de consum.  

 

En medi aquós provoca la següent reacció: 

 

                              (1) 

 

L’àcid hipoclorit resultant de la hidròlisi del clor es dèbil i s’ionitza en l’aigua 
segons l’equilibri. 

                              (2) 
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Però la formació de compostos organoclorats amb gran poder nociu, i 
d’intermedis de cloració amb una baixa inoqüitat ha impulsat la recerca de 
processos alternatius amb un cost ambiental menor. 

• Permanganat de potassi 

És un oxidant més potent que el clor, fàcil de manipular i estable en un ampli 
rang de pH. En canvi, el seu cost econòmic és més elevat, i un cop finalitzat el 
seu ús deixa un residu sòlid de MnO2. 

La reacció del permanganat en medi aquós es la següent: 

 

                              (3) 

 

• Peròxid d’hidrogen (H2O2) 

És ambientalment compatible, ja que en descomposar-se genera aigua i oxigen. 
A més de presentar un elevat potencial d’oxidació, es pot combinar amb 
catalitzadors per tal de generar radicals hidroxil, que tenen un poder oxidant 
encara més important. 

 

• Ozó 

Encara és més oxidant que els anteriors, però molt més tòxic i de difícil 
manipulació en grans quantitats. Presenta el gran inconvenient de la inestabilitat, 
motiu pel qual ha de generar-se ‘in situ’, exigint un gran consum elèctric. Encara 
més, la baixa solubilitat de l’ozó en aigua minimitza la probabilitat de contacte 
entre aquesta molècula i el contaminant orgànic, fet que disminueix molt la 
capacitat degradativa dels processos d’ozonització. 

 

• Radicals hidroxil 

És un dels agents de major poder oxidant, només inferior al del fluor, i a això cal 
afegir que no és tòxic ni corrosiu pels equipaments. La seva limitació és que 
presenta una baixa difusió en el medi aquós, i pot ser destruït per inhibidors 
naturals presents en les aigües, principalment carbonats i bicarbonats. 

2.2.3. Mètodes biològics 

 

Són els més utilitzats quan es tracten volums considerables d’aigües residuals, 
especialment quan tenen un gran contingut de biomassa. Empren 
microorganismes que s’alimenten dels contaminants biodegradables. 

Presenten dos grans inconvenients: 

- El temps de residència en les basses es pot allargar fins a 28 dies, fet que 
en algunes ocasions limita la seva aplicabilitat- 

- Contaminants orgànics com els herbicides, pesticides, fàrmacs i productes 
de cura personal no es poden eliminar completament i, fins i tot, poden 
inhibir aquests processos i aniquilar els cultius bacterians.  
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Per tant, cal plantejar pretractaments que acondicionin els afluents abans 
d’aplicar els processos biològics. 

Tots aquest mètodes resulten poc eficaços per aconseguir un mínim contingut en 
contaminants més persistents com poden ser els herbicides, per la qual cosa es 
fa necessària l’utilització d’altres tractaments capaços d’aconseguir aquest 
objectiu, d’aquí l’aparició dels processos químics i electroquímics d’oxidació 
avançada (AOPs i AEOPs). 

 

2.3. Compostos s-triazínics 
Les triazines van ser introduïdes com a herbicides l’any 1954, el primer producte 
assajat va ser la clorazina, utilitzada en la destrucció de la vegetació espontània 
que creixia en els cultius de cotó, tomàquet, blat de moro, cebes, patates o 
pastanagues. Posteriorment van ser introduïdes altres triazines com la simazina, 
atrazina, propazina i la prometrona, que es caracteritzen per ser selectives i a 
diferència dels derivats fenoxiàcids i carbamats, no fan malbé la germinació de 
les llavors. 

L’activitat més important de les triazines es la destrucció de plantes en els 
primers estats de desenvolupament, de deu a quinze dies després de la 
germinació. Les triazines destrueixen un gran ventall de plantes, entre elles 
podem destacar: la júncia, l’ortiga, la verdolaga, la rosella i el trèvol. També 
s’utilitzen per al control selectiu d’algues i males herbes submarines en estanys, 
aquaris, fonts i torres de recirculació d’aigua. 

Les triazines no mostren cap activitat hormonal. 

Utilitzant diverses triazines s’ha comprovat que aquestes penetren la cutícula de 
les fulles, es mouen cap a les puntes d’aquestes y s’absorbeixen en les arrels. La 
clorosi es el primer símptoma que presenten les plantes tractades. A més 
aquests herbicides interfereixen en el procés d’assimilació de CO2 i la formació de 
midó. 

L’ús extés dels herbicides triazínics  en l’agricultura possibilita el seu ingrés em el 
medi hídric. El seu efecte toxicològic no es tan greu com el d’altres pesticides 
clorats y/o fosfatats, si ho pot ser la seva persistència en l’ambient, motivada tan 
per la seva baixa solubilitat en l’aigua com per la seva alta retenció per adsorció 
en el sòl i sediments en les lleres hídriques. 

L’estructura general dels compostos s-triazínics és la següent: 

Figura 1. Estructura de les s-triazines. 
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L’estabilitat de les s-triazines es pot explicar per la configuració electrònica de 
l’anell heterocíclic semblant a la del benzè. Els dos sistemes estan estabilitzats 
per electrons  deslocalitzats. En les s-triazines els electrons  tendeixen a 
localitzar-se a prop dels àtoms de nitrogen. Així, els àtoms de l’anell són 
susceptibles a un atac nucleòfil degut a que són deficients en electrons. Això 
indica que la oxidació pot ser un bon mètode de tractament. 

 

Taula 1. Compostos s-triazínics més habituals i els seus substituents. 

Herbicida X R1 R2 

Ametrina S-CH3 CH3 - CH2 - (CH3)2 – CH - 

Atrazina Cl CH3 - CH2 - (CH3)2 – CH - 

Desmetrina S-CH3 CH3 - (CH3)2 – CH - 

Dimetametrina S-CH3 CH3 - CH2 - (CH3)2 – CH – (CH3)CH - 

Prometrina S-CH3 (CH3)2 – CH - (CH3)2 – CH - 

Propazina Cl (CH3)2 – CH - (CH3)2 – CH - 

Simazina Cl CH3 - CH2 - CH3 - CH2 - 

Simetrina S-CH3 CH3 - CH2 - CH3 - CH2 - 

Terbutrina S-CH3 CH3 - CH2 - (CH3)3 – C - 
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2.4. Desmetrina 
 

Dins dels herbicides s-triazínics es troben els cloro, metoxi, metiltio i els hidroxi 
derivats. La desmetrina pertany a la família dels metiltio derivats que es 
caracteritzen per posseir el grup – SCH3 en la posició 2 de l’anell s-triazínic. 

Figura 2. Desmetrina. 

 

 

• Comportament en el sòl 

La seva permanència en el sòl varia en funció del tipus de terreny, la desmetrina 
en sòls arenosos desapareix més ràpidament que en els argilosos. 

La seva degradació implica la oxidació del grup metiltio a sulfòxid, la hidròlisi 
amb introducció del grup hidròxid en la posició 2 i la desalquil!lació dels grups 
amino substituïts. 

La seva activitat resta en el sòl durant tres mesos aproximadament. 

 

• Comportament en l’aigua 

La desmetrina en medi aquós es susceptible a la hidròlisi i a la oxidació per 
radicals hidroxil produïts fotoquímicament en l’aigua. 

 

• Ús 

Es recomana el seu ús a les dues setmanes de la sembra en cultius d’alls, porros, 
algunes coníferes i gespa. 

 

• Toxicitat 

És baixa tant en l’home com en animals de sang calenta. 
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• Risc 

Nociu en contacte amb la pell i per ingestió 

Molt tòxic i nociu pels organismes aquàtics. Pot provocar a llarg termini efectes 
negatius en el medi ambient aquàtic. 

 

• Altra informació 

Denominació científica: 2-isopropilamino,4-metilamino,6-metiltio,1,3,5-triazina 

Denominació comercial: Desmetryn, Semeron. 

Estat pur: Sòlid cristal!lí lleugerament groguenc. 

Pes molecular: 213.3 gr/mol 

Punt de fusió: 84-86 ºC 

Solubilitat: Aigua:580 mg/l; Metanol: 300 g/Kg; Acetona: 230 mg/Kg; Toluè: 
200 g/Kg (a 20 ºC). 

 

2.5. Tecnologies per al tractament d’aigües 
 

En els últims anys els tractaments d’aigües residuals s’han anat implantant amb 
força. Aquest fet pot explicar-se per tres factors: 

1. Legislació més estricta: en aquest punt cal remarcar que, reflectint 
aquesta nova consciència, la Unió Europea ha posat l’accent en la 
necessitat d’adoptar mesures contra la pol!lució aquàtica de cara a 
aconseguir una progressiva reducció. La Directiva 200/60/EC del 
Parlament Europeu estableix un marc d’acció comunitària en el camp de la 
política de l’aigua, i s’ha adoptat una proposta per a una nova i ambiciosa 
estratègia ambiental que assenyala les prioritats d’acció durant els propers 
cinc o deu anys. 

2. Disminució dels recursos hídrics, cada cop més acusada a causa de 
l’inexorable canvi climàtic i altres punts esmentats. 

3. Consciència mediambiental més arrelada i major preocupació social, amb 
una pressió creixent dels mitjans de comunicació i d ela comunitat 
científica. 

 

En definitiva, com que la mancança dels recursos hidrològics és preocupant i, a 
més, els afluents residuals tenen un efecte molt negatiu en el medi ambient si hi 
són retornats directament, es requereix el desenvolupament i aplicació de 
tecnologies de tractament d’aigües que possibilitin la reutilització en condicions 
segures. 

Els esforços es centren en la consecució  de mètodes oxidants potents que 
assoleixin la mineralització completa dels contaminants orgànics en medi aquós 
(és a dir, la conversió total de matèria orgànica en CO2, H2O i ions orgànics), 
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sense oblidar però que cal optimitzar els processos per tal que siguin 
econòmicament viables. 

De manera general, es  pot observar que en els processos clàssics les vies 
d’oxidació químiques, electroquímiques i fotoquímiques s’empra 
independentment. Per contra, en els anomenats Processos Electroquímics 
d’Oxidació Avançada (EAOPs) habitualment s’assisteix a l’oxidació electroquímica 
amb la presència de catalitzadors (Fe2+, Cu2+) i/o llum UV amb la finalitat de 
degradar totalment els compostos i/o intermedis difícilment oxidables, obtenint 
d’aquesta manera processos més efectius. 

La idea que s’imposa en l’actualitat és combinar una sèrie de tecnologies que 
successivament vagin acondicionant els afluents contaminats i disminuint la seva 
toxicitat, de cara a la destrucció total dels mateixos, ja que aquesta és una 
manera d’operar més efectiva i econòmica. 

 

 

2.6. Processos d’oxidació avançada (AOPs) 
Els processos d’oxidació avançada són aquells processos de tractament terciari 
que estan basats en la generació d’espècies fortament oxidants. Així doncs, els 
processos avançats d’oxidació (Advanced Oxidation Processes, AOPs) es 
defineixen com: 

“Aquells processos d’oxidació que impliquen la generació de radicals hidroxil en 
quantitat suficient per a interaccionar amb els compostos orgànics del medi”. 

Es tracta d’una família de mètodes que utilitzen l’elevada capacitat oxidant dels 
radicals hidroxils (OH•), ja que aquesta espècie és fortament oxidant (Potencial 
d’oxidació 2.8V). Aquests radicals al ser agents oxidants molt energètics, són 
capaços d’oxidar compostos orgànics i convertir-los en inorgànics e inoqüus. Es 
diferencien entre sí en la forma en la que els generen. Els més comuns utilitzen 
combinacions d’ozó, peròxid d’hidrogen i radiació ultraviolada i fotocatàlisi. 

A continuació es mostren els potencials estàndard d’oxidació dels oxidants 
químics més usuals: 
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Taula 2. Potencials estàndard d’oxidació dels oxidants químics. 

Compost oxidant Potencial d’oxidació Eº (V) 

Fluor (F) 3,03 

Radical hidroxil (OH•) 2,80 

Oxigen atòmic (O2) 2,42 

Ozó (O3) 2,07 

Peròxid d’hidrogen (H2O2) 1,78 

Radical perhidroxil (HO2) 1,70 

Permanganat (MnO4-) 1,68 

Diòxid de clor (ClO2) 1,57 

Àcid hipoclorós (HClO) 1,49 

Clor (Cl2) 1,36 

Brom (Br2) 1,09 

Iode (I2) 0,59 

 

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

1. Abstracció d’un àtom d’hidrogen per part del radical hidroxil, formant aigua. 

2. Addició electròfila del radical a un doble enllaç (és a dir, hidroxilació). 

3. Transferència electrònica. 

 

L’atac de tipus 1 és típic dels alcans i alcohols (essent la constant de velocitat de 
la reacció entorn a 106-108 M-1 s-1), mentre que el de tipus 2 és dóna per a 
olefines i aromàtics (essent la constant de velocitat de la reacció entorn a 108-
1010 M-1 s-1). 

D’entre els compostos aromàtics, els que presenten grups activants  (-OH, -NH2) 
reacciones més ràpidament que els que tenen grups desactivants (-NO2, -COOH), 
i els monosubstituïts ho fan amb més rapidesa que els polisubstituïts. Els 
substituents activants orienten l’entrada del radical hidroxil en les posicions orto i 
para, mentre els substituents desactivants orienten en posició meta. El 
mecanisme de reacció dels radicals hidroxil amb els compostos aromàtics 
substituïts està descrit en presència i en absència d’oxigen. Els atacs successius 
dels radicals sobre l’anell aromàtic el fragilitzen de tal manera que arribat un 
punt es produeix l’obertura o trencament, amb l’alliberament de compostos 
alifàtics insaturats com els àcids monocarboxílics i dicarboxílics. 
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Després de l’addició del radical hidroxil es generen radicals orgànics lliures R• 
que reaccionen amb molècules d’oxigen i generen peroxiradicals, produint 
reaccions en cadena que finalitzen amb la mineralització completa del 
contaminant. 

La formació dels intermedis durant la degradació és un aspecte que depèn de 
molts factors: el nombre de radicals hidroxil i la presència d’altres radicals, la 
quantitat d’agents segrestadors de radicals, la concentració de contaminant i 
d’ions Fe(II) o Fe (III), etc. 

Els AOPs presenten certs avantatges respecte als tractaments convencionals que 
els defineixen com a tecnologies prometedores de cara al tractament d’aigües: 

• S’aconsegueix generalment la mineralització completa del contaminant. En 
canvi, en les tecnologies convencionals, que no utilitzen espècies fortament 
oxidants, no arriben a oxidar completament la matèria orgànica. 

• Són molt útils per a contaminants refractaris que resisteixen altres mètodes 
de tractament, principalment el biològic. 

• Són mètodes molt efectius en la destrucció de compostos aromàtics a baixes 
concentracions. 

• No es formen subproductes de reacció o es formen a molt baixa concentració. 

• Són capaços d’aconseguir la conversió a CO2, H2O i ions inorgànics, mostrant 
una reactivitat no selectiva que minimitza l’acumulació d’intermedis de 
degradació tòxics. 

• Són ideals per a disminuir la concentració de compostos formats per 
pretractaments alternatius, com la desinfecció. 

• Normalment milloren les propietats organolèptiques de l’aigua. 

• En molts casos, consumeixen menys energia que d’altres mètodes. 

• Permeten transformar contaminants refractaris en productes tractables 
després per mètodes més econòmics com el tractament biològic. 

• Permeten eliminar efectes sobre la salut de desinfectants i oxidants residuals 
com el clor. 

 

Els principals inconvenients dels AOPs són: 

• El seu elevat cost per l’ús de reactius cars (com l’ozó o el peròxid d’hidrogen) 
i el seu elevat consum energètic (làmpades de llum ultravioleta). 

• Si s’apliquen aquestes tecnologies de forma que només s’utilitzen agents 
oxidants (com per exemple ozó o peròxid d’hidrogen), no resulten 
suficientment eficaços en la eliminació dels residus de plaguicides, donat que 
el seu potencial d’oxidació és menor que el resultant de la seva combinació 
amb radiació UV i sovint no són capaços de dur a terme la mineralització 
completa dels contaminants, generant residus que podrien presentar 
complicacions mediambientals addicionals com l’alta toxicitat, persistència i 
bioacumulació. 
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Les diverses tecnologies incloses en els AOPs no es troben al mateix nivell de 
desenvolupament ni de comercialització. Un altre aspecte relacionat amb els 
AOPs és la seva aplicabilitat en funció del contingut orgànic de les aigües, 
expressat com DQO (Demanda Química d’Oxigen). Únicament  aigües residuals 
amb un contingut orgànic inferior a alguns grams per litre de DQO (concretament 
5 g/l de DQO) poden ser susceptibles de ser tractades mitjançant tecnologies, 
degut fonamentalment a l’elevat cost de reactius i energia, així com a raons de 
índole cinètica (adsorció en catalitzador, absorció de llum, consum d’oxigen 
durant la oxidació, etc.). Per a aigües amb continguts superiors, superiors 
concentracions, haurien de ser tractades mitjançant altres tècniques d’oxidació 
directa tals com la oxidació humida i /o la incineració, preferibles degut a l’elevat 
consum d’agent oxidant. 

 

Així doncs, els AOPs, generalment, són aplicats en casos de aigües amb 
concentració de contaminants tòxics no biodegradables molt altes (> 1 g/l), o 
molt baixes (< 5 mg/l). 

 

Els processos d’oxidació avançada es poden classificar de la següent manera: 

1. Processos homogenis: 

a) Sense aportació d’energia externa: 

Ozonització en medi alcalí (O3/OH-) 

Ozonització amb peròxid d’hidrogen (O3/H2O2) y (O3/H2O2/OH-) 

Peròxid d’hidrogen i catalitzador (H2O2/Fe2+) 

b) Amb aportació d’energia extern: 

b.1) Energia procedent de radiació ultraviolada (UV) 

Ozonització i radiació ultraviolada (O3/UV) 

Peròxid d’hidrogen i radiació ultraviolada (H2O2/UV) 

Ozó, peròxid d’hidrogen i radiació ultraviolada (O3/H2O2/UV) 

Foto-Fenton (Fe2+/H2O2/UV) 

b.2) Energia procedent d’ultrasons (US) 

Ozonització i ultrasons (O3/US) 

Peròxid d’hidrogen i ultrasons (H2O2/US) 

b.3) Electroquímica 

Oxidació electroquímica 

Oxidació anòdica 

Electro-Fenton 
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2. Processos heterogenis: 

Ozonització catalítica (O3/Cat.) 

Ozonització fotocatalítica (O3/TiO2/UV) 

Fotocatàlisi heterogènia (H2O2/TiO2/UV) 

 

D’entre tots els AOPs, els més interessants són aquells que aprofiten la radiació 
solar, ja que s’elimina el desavantatge que tenen aquests processos del consum 
d’energia mitjançant làmpades, donat que aquestes són substituïdes pel Sol. 
Aquests processos són la fotocatàlisi “heterogènia” amb TiO2 i la fotocatàlisi 
“homogènia” amb foto-Fenton. 

2.6.1. AOPs basats en H2O2 

El peròxid d’hidrogen, H2O2, és un oxidant químic eficient per a diversos 
processos de descontaminació. L’obtenció de H2O2 es va desenvolupar 
cronològicament primer en base a processos inorgànics, a continuació 
electroquímic i, finalment, a processos orgànics d’autooxidació. 

El peròxid d’hidrogen no és un oxidant excel!lent per si mateix en la majoria de 
casos, de manera que fa falta combinar-lo amb llum UV, certes sals de metall u 
ozó per a obtenir resultats satisfactoris. 

 

! Reactiu de Fenton (H2O2/Fe2+) 

El reactiu de Fenton és la base de molts AOPs i EAOPs, i es fomenta en la mescla 
de peròxid d’hidrogen i una sal de Fe2+ o d’altres catalitzadors (Cu2+, Ti3+, Mn2+, 
Sn2+) en medi àcid.  Efectivament, el pH condiciona l’efectivitat catalítica del 
ferro, establint-se que el pH òptim  és proper a 2,8. A aquest pH la concentració 
de Fe2+ disponible en dissolució és màxima enfront dels hidrats de Fe(III) de 
naturalesa col!loidal que descomposen el peròxid d’hidrogen. 

La reacció de Fenton es fomenta en la transferència electrònica entre el peròxid i 
el catalitzador homogeni. El mecanisme en termes d’una esfera externa s’ha de 
descartar per raons termodinàmiques, de manera que tot apunta a un 
mecanisme d’esfera interna que implica un complex de transició [Fe(II)-H2O2]. 

 

                                        (4) 

 

Els processos Fenton exigeixen un control estricte del pH de la dissolució tractada 
perquè: 

1. Si el pH és massa àcid (pH<2,5) els protons tenen un efecte de segrestadors 
de radicals hidroxil, i a més s’inhibeix la reacció 5. 

2. A pH>4 hi ha menys Fe(II) com a Fe2+ i Fe(III) en forma de [Fe(OH)]2+. 

 

L’eficàcia de la reacció de Fenton depèn de la capacitat per regenerar el Fe2+ a 
partir de les espècies de Fe(III). La reacció més important en aquest sentit és la 
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del Fe3+ amb el H2O2 per donar Fe2+ i el radical hidropexoril, HO2 , de menor 
poder oxidant que l’hidroxil: 

 

                              (5) 

 

En absència de substrat orgànic, el radical hidroxil oxida un altre ió Fe2+ (Reacció 
6) o bé el propi H2O2 (Reacció 7), i el radical hidroperoxil pot regenerar més 
radicals hidroxil (Reaccions 8 i 9): 

 

                                    (6) 

                                   (7) 

                                (8) 

                                 (9) 

 

Però si el medi aquós és àcid, entre pH 2,0 i 6,0 (ja que a pH més alcalí poden 
precipitar partícules d’hidròxid de Fe(III)) i conté un contaminant orgànic RH, el 
radical hidroxil l’oxida tot deshidrogenant-lo (Reacció 10). El radical R  que 
apareix pot regenerar el Fe2+, produint el catió R+ (Reacció 11) que pot formar el 
derivat ROH (Reacció 12). El radical R  pot alternativament oxidar al Fe2+ 
(Reacció 13) o bé dimeritzar-se (Reacció 14): 

 

                                        (10) 

                                         (11) 

                                        (12) 

                                        (13) 

                                             (14) 

 

Les reaccions que tenen lloc en absència de contaminant es classifiquen com a: 
reaccions d’iniciació (Reaccions 4 i 5), reaccions de propagació de radicals 
(Reaccions 7, 8 i 9) i reaccions de terminació (Reaccions 6 i reaccions 15 a 18): 

 

                                  (15) 

                                (16) 

                                     (17) 

                                     (18) 

 

Hi ha, però, certes molècules com els hidrogencarbonats, els carbonats o el t-
butil alcohol que actuen com a segrestadors de radicals hidroxil en el medi, fent 
disminuir l’efectivitat dels processos perquè a canvi generen radicals passius que 
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no reaccionen amb la matèria orgànica i condueixen a la terminació de les 
reaccions (Reaccions 19 i 20). 

 

                               (19) 

                               (20) 

 

Un avantatge dels sistema Fe3+/Fe2+ és el seu comportament catalític, perquè el 
Fe2+ no desapareix completament a partir de les reaccions 4, 6 i 15, sinó que es 
regenera en certa mesura a partir de les reaccions 5, 11 i 16. 

La capacitat oxidativa d’aquest reactiu s’ha confirmat amb molts compostos 
orgànics, com el fenol, clorofenols, colorants azoics o herbicides. És freqüent el 
seu ús com a pretractament abans d’aplicar els mètodes biològics. 

Mitjançant la basificació de la dissolució al final del tractament es poden 
precipitar els ions metàl!lics utilitzats, i el residu generat d’aquesta manera es 
pot reutilitzar novament. 

 

! Reacció de foto-Fenton (H2O2/Fe2+/UV) 

La mineralització assolida és més notable quan els sistemes basats en la reacció 
de Fenton s’irradien amb llum UV (180-400nm): també en aquest cas es generen 
radicals hidroxil a través de la reacció de Fenton, però s’evita el problema de 
l’alentiment del procés causat per l’acumulació dels ions [Fe(OH)]2+ formats en la 
reacció 4.  La manera d’evitar-ho és via la seva fotoreducció, reacció que 
regenera ions Fe2+ (Reacció 21): 

 

                               (21) 

 

Es pot observar que, a més, es generen més radicals hidroxils, fet que 
contribueix positivament al procés degradatiu. 

La llum UV també pot donar lloc a la fotodegradació d’intermedis, o dels seus 
complexos amb Fe3+, com en el cas de la fotodescarboxilació dels àcids 
carboxílics (Reacció 22): 

 

                        (22) 

 

L’àcid oxàlic forma complexos que absorbeixen fortament des de 250 fins a 580 
nm.  

El peròxid d’hidrogen també pot donar reaccions fotolítiques: 

 

                                       (23) 

                                     (24) 
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La capacitat oxidativa de la reacció de foto-Fenton s’ha confirmat amb molts 
contaminants orgànics, com els herbicides 2,4-D i 2,4,5-T. 

 

 

! Reacció de Fenton co-catalitzada (H2O2/Fe2+/Cu2+) 

Existeixen varis estudis sobre el possible efecte catalític del Cu2+ tot sol, o bé 
combinat amb Fe2+.  Quan es tracten algunes classes de contaminants orgànics 
s’observa que en combinar els dos catalitzadors metàl!lics es dóna una millora de 
la degradació. Els ions Cu2+ actuen com a coadjuvants, és a dir, co-catalitzen la 
reacció de Fenton. Els sistema catalític Cu2+/Cu+ inclou la reducció del Cu2+ per 
part de radicals hidroperoxil (Reacció 25) o de radicals orgànics R (Reacció 26), i 
la posterior oxidació del Cu+ per part del Fe3+ (Reacció 27) o del H2O2 (Reacció 
28). 

 

                              (25) 

                                   (26) 

                                (27) 

                          (28) 

 

Per tant, la millora dels resultats observats en presència del sistema Cu2+/Cu+ es 
pot explicar per: 

1. L’oxidació dels complexos de Cu2+ amb els intermedis de reacció. 

2. La producció de més radicals hidroxil. 

3. Una nova via de regeneració de Fe2+, que afavoreix la reacció de Fenton. 

 

 

 

2.7. Processos electroquímics d’oxidació 
La tecnologia electroquímica és una disciplina essencial en molts sectors dins 
dels tractaments mediambientals: síntesi, seguiment de la eficiència dels 
processos, eliminació de contaminants, reciclatge d’afluents de processat, 
esterilització de l’aigua, conversió energètica neta, o emmagatzematge i ús 
d’energia elèctrica. 

En els darrers s’ha desenvolupat una gran varietat de tècniques electroquímiques 
que ofereixen una sèrie d’avantatges que les fan molt atractives: 

 

1. Compatibilitat mediambiental: l’electró és un agent net. 

2. Versatilitat: tractament de contaminants sòlids, líquids o gasosos, ús de 
múltiples configuracions de reactors i materials electròdics. 
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3. Seguretat: condicions de treball suaus i pocs agents químics afegits. 

4. Eficiència energètica: treball a baixes temperatures i pressions, i disseny 
òptim. 

 

Els mètodes electroquímics per a l’eliminació de contaminants presents en les 
aigües es poden classificar en: 

1. Mètodes d’electròlisi directa: els compostos es poden eliminar per 
transferència electrònica directa entre l’elèctrode i les molècules 
adsorbides a la superfície (poden ser processos de reducció catòdica, o 
d’oxidació anòdica), o bé per reacció amb espècies electrogenerades 
adsorbides a la superfície electròdica. 

2. Mètodes d’electròlisi indirecta: els compostos s’eliminen en el si de la 
dissolució a través d’un agent oxidant electrogenerat. 

 

La tècnica consisteix en introduir en la solució del contaminant dos metalls, 
elèctrodes, entre els que s’aplica una adequada diferència de potencial. Amb 
aquesta tecnologia s’han implementat diverses estratègies (directes o indirectes) 
realitzant tant oxidacions com reduccions del contaminant. En l’electròlisi directa, 
l’espècie és oxidada (en l’ànode) i reduïda (en el càtode) en la superfície d’un 
dels elèctrodes; mentre que en la indirecta la substància d’interès és degradada 
per espècies generades electroquímicament. 

L’electroquímica com a AOP pot dur-se a terme utilitzant ànodes capaços d’oxidar 
l’aigua a radicals OH . Entre els ànodes més utilitzats es troben SnO2, PbO2, 
IrO2, RuO2, Pt i més recentment, elèctrodes de bor dopats amb diamant. 

El procés electroquímic realitza oxidacions en un rang de DQO ampli, entre 500-
200.000 mg O2/l, que poden contenir un alt contingut salí i àmplia diversitat 
d’afluents (incloent-hi d’alta toxicitat), podent presentar sòlids en suspensió i on 
realitza disminucions de la DQO de fins el 95%. Per una altra banda, aquesta 
tecnologia quan s’aplica parcialment a corrents no biodegradables pot fer-les 
biodegradables, el que permet la seva connexió a tractaments biològics. 
L’electroquímica pot permetre la desalinització d’afluents així com la recuperació 
d’àcids i bases, no produeix contaminació atmosfèrica i es recupera hidrogen 
(subproducte de l’electròlisi), que pot ser utilitzat com a font per a reduccions de 
compostos orgànics o bé com a combustible ja que pot representar el 15-20% 
aproximadament del cost energètic total del procés. 

2.7.1. Oxidació anòdica 

Per a dur a terme aquest procés s’ha utilitzat l’ànode de Diamant Dopat amb Bor 
(BDD). 

L’oxidació anòdica, anomenada també incineració electroquímica o combustió 
electroquímica freda és el procés electroquímic més difós  per al tractament de 
contaminants en aigües. Es basa en l’ús d’ànodes d’elevada sobretensió d’oxigen, 
els quals afavoreixen l’electrogeneració de radicals hidroxil adsorbits en la 
superfície de l’elèctrode a partir de l’oxidació de l’aigua que actua com a 
dissolvent. En medi àcid o neutre els radicals hidroxil oxidants es generen 
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directament a l’ànode com a intermedi de l’oxidació directa de l’aigua a oxigen 
(Reaccions 29 i 30): 

                                     (29) 

                                     (30) 

 

A pH 10, els radicals hidroxil es formen a partir de l’ió hidròxid (Reacció 31): 

 

                                         (31) 

 

S’han proposat dues aproximacions per als processos d’oxidació anòdica en la 
descontaminació d’aigües: 

 

• Conversió electroquímica: els compostos orgànics refractaris inicials es 
transformen selectivament en compostos biodegradables, generalment 
àcids carboxílics, que posteriorment es poden tractar per processos 
biològics. Ànodes com els de Pt, IrO2 o RuO2 afavoreixen la conversió 
electroquímica amb baixa eficiència d’intensitat de corrent. 

• Combustió o incineració electroquímica: es dóna la mineralització completa 
dels compostos orgànics. Aquest procés està afavorit per ànodes de SnO2 
dopat, PbO2 o BDD, que permeten assolir eficiències de corrent més 
elevades. 

 

Introduint els conceptes d’activitat química i activitat electroquímica es pot 
observar que mentre els ànodes d’alt poder oxidant afavoreixen la mineralització 
dels contaminants, els ànodes de baix poder oxidant afavoreixen l’evolució 
d’oxigen. 

Aquesta diferència d’actuació es pot explicar a partir de la naturalesa dels 
radicals hidroxil formats en els dos tipus d’ànodes (la superfície dels quals es pot 
visualitzar com un òxid metàl!lic, MOx): en els ànodes que propicien la conversió 
electroquímica els radicals hidroxil es troben quimisorbits a la superfície, és a dir, 
l’oxigen preferentment es transfereix cap a la xarxa de l’òxid metàl!lic i 
disminueix l’efectivitat dels radical hidroxil vers l’oxidació dels compostos 
orgànics; en canvi, en els ànodes que afavoreixen la combustió electroquímica 
els radicals es troben fisisorbits a la superfície, i per tant tenen una major 
reactivitat vers els contaminants orgànics. 

Per tant, és més important el nivell d’efectivitat dels radicals que no pas la seva 
concentració: tot i suposant que la concentració de radicals hidroxil formats en la 
superfície anòdica sigui la mateixa en els dos tipus d’ànodes, el fet que presentin 
una entalpia d’adsorció ben diferent fa que, a la pràctica, els radicals hidroxil 
siguin més efectius en els ànodes d’alt poder oxidant, de manera que la 
reactivitat que s’observa en ànodes com el BDD és molt superior a la presentada 
per ànodes com el Pt. 

La eficiència de corrent ve determinada per la extensió en que es dóna el procés 
d’oxidació dels compostos en relació el procés d’evolució d’oxigen. 
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Els ànodes del tipus BDD permeten dur les reaccions a potencials majors sense 
que es doni l’evolució d’oxigen, i per tant ofereixen la possibilitat de treballar 
amb sistemes de major capacitat oxidativa i més eficients de cara a l’eliminació 
dels contaminants orgànics. 

En definitiva, els radicals hidroxil formats en la superfície de l’ànode de BDD són 
més efectius que els radicals formats en altres ànodes utilitzats, com per 
exemple el de Pt per dos motius fonamentals: 

 

1. Són radicals OH fisisorbits, i per tant tenen una elevada reactivitat. 

2. La reacció d’oxidació es dóna a potencials elevats, fet que condueix a la 
combustió electroquímica. 

 

Els ànodes d’alt poder oxidant, també anomenats ànodes “no-actius”, 
s’acostumen a definir com elèctrodes que no participen en la reacció anòdica. Per 
tant, l’ànode serveix només com a substrat inert, que actua en la substracció 
d’electrons. 

Per a degradar  s’utilitzen elèctrodes que majoritàriament produeixen conversió 
electroquímica (destrueix parcialment els contaminants) o combustió 
electroquímica (els mineralitza). 

 

Oxidació anòdica amb ànode de BDD 

El comportament d’aquest ànode és excel!lent gràcies a l’elevada sobretensió 
d’oxigen que té, que li permet una abundant producció de radicals hidroxil actius 
o efectius de cara a la degradació de compostos orgànics. 

El BDD presenta unes propietats molt interessants en processos electroquímics, 
per una banda l’extrema sensibilitat química del diamant, encara amb nivells alts 
de dopatge, i per una altra el seu elevat sobrepotencial per a la descomposició de 
l’aigua. 

L’ànode de BDD té com a suport silici monocristal!lí i està recobert d’un 
conductor de diamant dopat amb bor. Posseeix una bona estabilitat química i una 
màxima sobretensió a l’oxigen. El silici monocristal!lí dopat amb bor es comporta 
com a un semiconductor de tipus p. El seu caràcter és inert i se sap que té dèbils 
propietats d’adsorció, pel que es tracta d’un elèctrode no actiu ideal. 

El BDD té el gran avantatge de que és un oxidant molt bo perquè aporta una 
gran quantitat de radicals hidroxil. El gran desavantatge que té és que és un 
ànode fràgil i molt car. 

Les fines partícules de diamant dopat amb bor posseeixen una morfologia 
policristal!lina aspra, amb grans limitants en la superfície i una petita fracció de 
volum d’impureses de carboni no diamant. La conductivitat elèctrica de la 
superfície del film i de l’interior depèn del grau de dopatge i de les impureses. 

La oxidació anòdica és una de les tecnologies electroquímiques més 
prometedores per al tractament d’aigües residuals amb el contingut baix 
d’agents contaminants orgànics. 
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2.7.2. Processos electroquímics d’oxidació avançada 

Els Processos Electroquímics d’Oxidació Avançada (EAOPs) es basen en 
l’electròlisi indirecta o assistida, en la qual el compost orgànic d’interès és 
eliminat de la dissolució mitjançant espècies actives generades com els radicals 
OH, o bé oxidants generats electroquímicament com per exemple el H2O2. els 

principals processos d’aquest tipus són: oxidació anòdica, electrogeneració 
d’oxidants, electro-Fenton, fotoelectro-Fenton, peroxi-coagulació i fotoperoxi-
coagulació. 

En l’oxidació anòdica el peròxid d’hidrogen s’electrogenera en el càtode per 
reducció bielectrònica de l’oxigen (Reacció 32), i aleshores els contaminants 
poden ser oxidats simultàniament pels radicals hidroxil generats a l’ànode, pel 
H2O2 electrogenerat al càtode, i pels radicals hidroperoxil produïts durant la 
descomposició anòdica del H2O2 (Reaccions 33 i 34): 

 

                                   (32) 

                                    (33) 

                                       (34) 

 

Per a electrogenerar H2O2 s’utilitza un càtode de difusió d’oxigen, que consisteix 
en una superfície conductora de carbó actiu per la que es fa circular oxigen gas. 

Aquests mètodes fan disminuir el temps d’electròlisi necessari, i eviten el 
transport de peròxid d’hidrogen perquè el generen in situ. I encara més 
important, com que els reactius de Fenton, H2O2 i Fe2+, es generen 
controladament, hi ha menys reaccions competitives que en els processos Fenton 
no electroquímics. Aquestes últimes reaccions són responsables d’una menor 
disponibilitat de radicals hidroxil per a l’oxidació dels contaminants. 

La producció in situ de peròxid d’hidrogen és una interessant alternativa al 
transport i emmagatzematge, ja que es tracta d’un compost de descomposició 
espontània, catalitzada per metalls i afavorida per la llum UV a alta temperatura. 
A més, la generació electroquímica ofereix l’avantatge que es pot dosificar de 
forma senzilla, mitjançant el control de la corrent o el potencial aplicats. 

 

Procés d’electro-Fenton 

El mètode electro-Fenton utilitza una cel!la amb un ànode i un càtode. 
S’afegeixen petites quantitats de Fe2+ com a catalitzador a la dissolució que 
conté els contaminants. D’aquesta manera, la mineralització es realitza per 
l’acció combinada dels radicals hidroxil generats a l’ànode (Reacció 34) i dels 
radicals hidroxil generats al si de la dissolució (Reacció 4) aprofitant el H2O2 
electrogenerat al càtode (Reacció32). I en certa mesura, també hi intervenen els 
radicals hidroperoxil formats per la descomposició del peròxid d’hidrogen a 
l’ànode (Reacció 33). A partir d’estudis cinètics de degradació de compostos 
orgànics per mitjà de radicals hidroxil es pot estimar una concentració 
estacionària de radicals hidroxil en dissolució, [ OH] 10-13 M. 
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Procés de fotoelectro-Fenton 

En el mètode fotoelectro-Fenton el sistema de treball és anàleg a l’emprat per 
l’electro-Fenton, irradiant la dissolució amb llum UVA ( = 360nm). 

S’aconsegueixen eficàcies degradatives majors, fet que s’explica d’acord amb les 
reaccions 21 a 24. 

Parant atenció als estudis publicats en els últims anys sobre sistemes de 
degradació de contaminants que implementen dispositius d’irradiació, sembla 
que la tendència és utilitzar la radiació solar com a font UV. I no és d’estranyar, 
ja que la Terra rep cada any una energia solar de 1,5 x 1018 kW/h, que és un 
valor 28000 vegades superior a la consumida en el món anualment. 

 

2.8. Càtode de difusió d’oxigen 
El aquest projecte el càtode de difusió d’oxigen és utilitzat en els processos 
d’oxidació anòdica amb electrogeneració de peròxid d’hidrogen, en el procés 
electro-Fenton i en el de fotoelectro-Fenton. 

Aquest càtode de difusió d’oxigen, no existeix com a tal, sinó que es un 
muntatge de diverses peces i materials. 

El càtode de difusió d’oxigen està format per: 

• Una tela carboni-teflón. D’aquesta tela es retalla un cercle d’uns 3 cm de 
diàmetre (per a que la superfície d’acció sigui la mateixa superfície d’acció 
de l’ànode de BDD). Aquest cercle se situa en la part inferior del càtode, 
en el suport.  

• Una malla de Ni-Cr. La cara interna del suport (a sobre de la tela) es posa 
en contacte amb la mall de Ni-Cr amb les mateixes dimensions. Aquesta 
malla actua de col!lector de corrent. 

• Un fil de Ni-Cr. Aquest fil es posa en contacte amb la malla de Ni-Cr, la 
seva utilitat es la de mantenir un bon contacte elèctric. 

• Un tub de vidre, per on entra l’oxigen que es regulat mitjançant un 
rotàmetre. 

• Un tap de plàstic, que assegura l’estanquitat del càtode. 

• Un tub de PVC, on va el muntatge de totes les peces. 

 

La cara externa de la tela és la part reactiva, i es troba en contacte amb la 
dissolució a tractar. La part inferior del suport és una unió roscada.  
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Figura 3. Secció del càtode de difusió d’oxigen. 

 

2.9. Ànode de diamant dopat amb bor (BDD) 
Els elèctrodes de BDD presenten resultats excel!lents respecte al tractament 
d’aigües contaminades. Altres elèctrodes alternatius per a aquesta aplicació 
presenten inconvenients considerables: el carboni amorf es desactiva ràpidament 
a causa de la passivació de la superfície, alguns mostren una oxidació molt 
selectiva (IrO2), alguns introdueixen elements tòxics en el medi (PbO2) i en altres 
apareixen problemes amb el temps de la vida útil (SnO2). 

 

 

Les característiques més destacables dels elèctrodes de BDD són: 

1. Elevada sobretensió d’evolució d’oxigen. 

2. Bona estabilitat química del diamant, incloent amb grans nivells de dopatge. 

3. Conductivitat elèctrica acceptable, gràcies al dopatge amb els àtoms de bor. 
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4. Caràcter inert, fet important en ambients agressius. 

5. Poca adsortivitat. 

6. Molt bon comportament a densitats de corrent moderades. 

7. Conductivitat tèrmica elevada del diamant, fet que possibilita un bon control 
de la temperatura superficial. 

8. Valors baixos de corrents de fons (background current) que fan d’aquest 
elèctrode un bon material per a l’electroanàlisi. 

 

Aquest comportament tan particular, que ha donat lloc a diverses aplicacions i 
publicacions, s’atribueix a tres factors: 

1. Absència de funcionalització electroactiva C-O, en una superfície que presenta 
terminacions en H. 

2. Baixa densitat d’estats electrònics superficials pròxims al nivell de Fermi, 
causat per la naturalesa semiconductora/semimetàl!lica. 

3. La superfície de diamant actua com una disposició de microelèctrodes amb 
moltes regions electroquímicament actives separades per regions aïllants. 

 

Els elèctrodes de BDD presenten una elevada sobretensió d’evolució d’oxigen e 
hidrogen. Aquest fet és molt important, perquè l’evolució d’oxigen i d’hidrogen 
són les dues reaccions paràsites més significatives quan es duen a terme 
processos d’electròlisi en medi aquós. Com que el BDD dificulta aquestes dues 
reaccions, els processos d’oxidació de contaminants són més eficients 
energèticament, i per tant, econòmicament. 

Es necessari remarcar el caràcter inert de la superfície del BDD, ja que aquesta 
característica permet donar una explicació al mecanisme de radicals fisisorbits 
proposat anteriorment per a aquest elèctrode actuant com a ànode. Així, el 
caràcter inert permet produir i acumular una gran quantitat de radicals hidroxil 
adsorbits dèbilment a la superfície, essent difícil que formin un enllaç fort amb la 
xarxa de l’òxid superficial de l’elèctrode. 

En termes generals, l’oxidació dels contaminants orgànics amb BDD presenta 
tres contribucions: 

 

1. Oxidació mediada per radicals hidroxil (transferència d’oxigen). 

2. Electro-oxidació directa en la superfície del BDD (transferència electrònica). 

3. Oxidació mediada per altres espècies generades electroquímicament. 

 

Les dues primeres contribucions són les principals, i tenen més importància una 
o altra en funció del potencial de treball aplicat: a mesura que augmenta el 
potencial i s’apropa a la regió d’evolució de l’oxigen, disminueix l’extensió en la 
que es dóna l’oxidació directa i prenen importància les reaccions via radicals 
hidroxil. S’ha de fer una especial menció a la tercera contribució: a part dels 
radicals hidroxil,  una espècie oxidant formada en els sistemes amb BDD que ha 
rebut notable atenció en l’ió persulfat o peroxidisulfat, S2O8

2-. Efectivament, quan 
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es treballa en un medi on hi ha presència d’ions SO4
2- i es disposa d’ànodes 

d’elevada sobretensió d’oxigen (requisit necessari, donat l’elevat potencial 
estàndard de la parella sulfat/peroxidisulfat), es dóna la formació d’ions 
peroxidisulfat, 

                                          (35) 

 

Tots els mecanismes proposats per a la reacció anterior suggereixen el mateix 
intermedi clau: el radical sulfat, SO4

-• (o bé el seu àcid conjugat, HSO4
•). A partir 

de la seva dimerització es genera l’ió peroxidisulfat. 

Les pel!lícules de BDD tenen un gruix de 1-3µm, són d’estructura policristal!lina 
tridimensional i morfologia columnar. La superfície presenta grups C-H apolars 
que confereixen característiques hidròfobes i que a més influeixen en la velocitat 
de les reaccions de transferència electrònica. 

En les figures 4 i 5 es presenten imatges de la pel!lícula de BDD. La superfície 
presenta una estructura cristal!lina. En la figura 5 s’observa la tridimensionalitat i 
la rugositat dels elèctrodes de BDD. 

Figura 4. Elèctrode dopat amb bor. 

 

 

Figura 5. Imatge del BDD. 
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CAPÍTOL 3: 

MATERIALS 

En aquest capítol s’explicaran els diferents materials emprats i el procés 
experimental seguit per dur a terme els diferents assaigs. 

3.1. Equips de mesura 

3.1.1. Carboni orgànic total (TOC) 

Els mètodes e instruments utilitzats per a mesurar el TOC analitzen fraccions de 
carboni total (TC) mitjançant dos o més determinacions. Aquestes fraccions de 
carboni total es defineixen com a carboni inorgànic (IC) (el carbonat, bicarbonat i 
CO2 dissolt); carboni orgànic total (TOC) (tots els àtoms de carboni units 
mitjançant enllaços covalents en molècules orgàniques); carboni orgànic dissolt 
(DOC) (la fracció de TOC que travessa un filtre de diàmetre de porus de 0,45 
µm); carboni orgànic purgable (POC); carboni orgànic no dissolt (NDOC) (al que 
també es fa referència com a carboni orgànic volàtil, la fracció de TOC extret 
d’una solució aquosa per eliminació de gasos sota condicions específiques); i 
carboni orgànic no purgable (NPOC) (la fracció del TOC no extreta per eliminació 
de gasos). 

En la majoria de les mostres, la fracció de IC es moltes vegades superior a la 
fracció de TOC. La eliminació o compensació de les interferències de IC requereix 
múltiples determinacions per a mesurar el TOC veritable. Les interferències del 
IC poden ser eliminades acidificant les mostres a pH 2 o inferior per a convertir 
les espècies de IC en CO2. Posteriorment, la purga de la mostra amb un gas 
purificat elimina el CO2 per volatilització. La purga de la mostra elimina també el 
POC (carboni orgànic purgable), de manera que la determinació de carboni 
orgànic feta després d’eliminar les interferències del IC és en realitat una 
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determinació del NPOC (carboni orgànic no purgable); s’ha de determinar el POC 
per a mesurar el TOC (carboni orgànic total) veritable. 

En moltes aigües subterrànies i superficials la contribució del POC al TOC es 
despreciable. Per la qual cosa, a la pràctica, a determinació del NPOC es 
substituïda per la del TOC. 

Com a alternativa, es possible compensar la interferència del IC mesurant per 
separat el carboni total (TC) i el carboni inorgànic (IC). La diferència entre el TC i 
el IC és el TOC: (TOC = TC – IC). 

Per a mesurar el contingut del carboni total (TOC) de les dissolucions preparades 
per a aquest estudi, s’utilitza un TOC-VCSN Total Organic Carbon Analyzer de 
Shimadzu. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 6. Analitzador de carboni orgànic total (TOC). 

 

El senyal del detector del IR genera un pic, on la seva àrea és proporcional a la 
concentració de carboni total (TC) i carboni inorgànic (IC). Per a les mesures de 
IC, el sistema afegeix automàticament a les mostres àcid i les purga amb aire 
d’altra puresa. D’aquesta manera al disminuir el pH i bombollejar es provoca la 
generació de CO2 a partir de carbonats i bicarbonats, el qual és arrossegat per 
l’aire al detector. 

El volum de la mostra s’injecta sobre un catalitzador que es troba a 680 ºC. El 
vapor d’aigua generat, que interfereix absorbint a l’infraroig, s’elimina mitjançant 
la condensació, refredant el gas. 

Aquest aparell permet quantificar també la diferència entre carboni orgànic e 
inorgànic, NPOC (carboni orgànic no purgable), en el qual una part de la alícuota, 
es fa bombollejar en medi àcid (pH=3) de manera que els carbonats es 
transformen en CO2 quedant intacta la matèria orgànica. Aquest CO2 es 
quantifica també per infraroig i es resta del total obtenint així el carboni orgànic. 
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3.1.2. Potenciostat 

Els assaigs han sigut realitzats en condicions galvanostàtiques (intensitat 
aplicada constant). Aquestes condicions han sigut regulades amb un 
potenciostat/galvanostat model Hameg Instruments Supply HM 7042-4. 

 

Figura 7. Potenciostat model Hameg. 

3.1.3. pH-metre 

El pH-metre és un sensor utilitzat en el mètode electroquímic per a mesurar el 
pH d’una dissolució. La determinació del pH consisteix en mesurar el potencial 
que es desenvolupa a través d’una fina membrana de vidre que separa dues 
solucions amb diferent concentració de protons. En conseqüència es coneix molt 
bé la sensibilitat i la selectivitat d eles membranes de vidre davant el pH. 

El pH-metre requereix ser calibrat cada cert temps. 

 

Figura 8. pH-metre model Crison GLP22. 
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3.1.4. Bany termostàtic 

Aquest equip s’encarrega de mantenir constant la temperatura de treball durant 
l’experiment; només serveix per escalfar, no refreda. 

 

 

Figura 9. Bany termostàtic model Selecta Digiterm 200.  

 

3.1.5. Rotàmetre 

S’utilitza per a regular la sortida d’oxigen de la bombona al càtode. 

 

Figura 10. Rotàmetre de la marca Kobold. 
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3.1.6. Balança analítica 

S’ha fet servir per a mesurar el pes que ha sigut necessari de les diferents 
substàncies utilitzades. 

 

Figura 11. Balança. 

 

3.2. Muntatge del sistema electroquímic 

3.2.1. Sistema electroquímic 

El sistema electroquímic consta de diferents elements: la cel!la electrolítica amb 
l’ànode i el càtode, que es troben connectat al potenciostat, la cel!la està 
col!locada a sobre de l’agitador magnètic i mitjançant tubs de goma està 
connectada al bany termostàtic. 

Figura 12. Muntatge del sistema electroquímic. 
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3.2.2. Cel!la electrolítica 

Aquesta cel!la està dotada d’una camisa per on circula l’aigua a la temperatura 
desitjada, que ha estat regulada amb el bany termostàtic prèviament explicat. 

 

Figura 13. Cel!la dotada de camisa. 

 

3.2.3. Agitador magnètic 

Al llarg de la degradació, les dissolucions han estat agitades mitjançant un 
agitador Selecta; l’agitador, connectat entre 300-400 rpm, proporciona a la cel!la 
electroquímica l’agitació necessària per a mantenir la mostra homogènia en tot 
moment. 

 

 

Figura 14. Agitador magnètic de la marca Selecta. 
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3.3. Altres materials utilitzats 

3.3.1. Llum UV 

Per a realitzar els experiments de fotoelectro-Fenton s’ha utilitzat llum UV 
provinent d’un fluorescent Philips de llum negra, de &W de potència i 20 cm de 
longitud. Col!locat aproximadament a uns 5-6 cm des de la part superior de la 
cel!la. 

 

 

Figura 15. Fluorescent de llum ultravioleta Philips. 

 

 

3.3.2. Tela negra 

Aquesta tela ha estat utilitzada en els experiments realitzats de fotoelectro-
Fenton amb la finalitat d’evitar el pas d’una altra llum a la mostra que no fos la 
proporcionada per la làmpada UV. 

 

 

Figura 16. Tela negra. 
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3.3.3. Filtres 

En els processos d’electro-Fenton i de fotoelectro-Fenton les mostres s’han de 
filtrar, abans de ser introduïdes en el TOC, mitjançant filtres de poliester de 
0.45µm. 

 

Figura 17. Filtre i xeringa. 

3.4. Elèctrodes 

3.4.1. Ànode de diamant dopat amb bor (BDD) 

Amb una superfície d’actuació de 3 cm2. 

 

Figura 18. Ànode de BDD. 

3.4.2. Càtode d’acer 

Amb una superfície d’actuació de 3 cm2. 

 

Figura 19. Càtode d’acer. 
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3.4.3. Càtode de difusió d’oxigen 

Aquest càtode és un prototip, explicat prèviament, que va a dins la cel!la 
electrolítica en contacte amb la dissolució, connectat mitjançant un tub de goma 
al rotàmetre i aquest connectat a la bombona d’oxigen. 

 

 

 

Figures 20 i 21. Càtode de difusió d’oxigen. 

 

3.5. Substàncies 

3.5.1. Desmetrina 

Herbicida que dissolt en aigua més altre substàncies descrites posteriorment, 
serà la substància a degradar en els experiments. 

 

 

Figura 22. Desmetrina. 
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En un matràs aforat es prepara 1L de dissolució (1L desmetrina 50 mg/L 
TOC): 

 

                                                                                                               

             (36) 

 

 

Per a preparar una dissolució d’1L necessitarem pesar 113,13 mg de desmetrina. 

 

 

3.5.2. Oxigen 

La bombona es utilitzada per a subministrar oxigen, amb un flux de 20 mL!min-1, 
al càtode de difusió d’oxigen. 

 

 

 

Figura 23. Bombona d’oxigen. 
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3.5.3. Sodi sulfat anhidre 

(Na2SO4). Aquesta substància s’utilitza com a electrolit de fons per a una millor 
conducció en la dissolució. 

 

Figura 24. Envàs de Sodi Sulfat anhidre. 

 

 

3.5.4. Ferro II sulfat ! 7 hidratat 

(FeSO4!7H2O). S’utilitza per al reactiu de Fenton 

 

 

 

Figura 25. Envàs de Ferro II Sulfat. 
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3.5.5. Sulfat de coure II ! 5 hidratat 

(CuSO4!5H2O). Utilitzat en alguns experiments com a catalitzador (CuSO4!5H2O). 

 

 

Figura 26. Envàs de Sulfat de Ferro II. 

 

3.5.6. Àcid sulfúric 

(H2SO4). Utilitzat, diluït, per disminuir el pH de la dissolució que conté l’herbicida 
a degradar. 

 

Figura 27. Ampolla d’Àcid Sulfúric. 
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3.5.7. Hidròxid de sodi 

(NaOH). Utilitzat, diluït, per augmentar el pH de la dissolució que conté 
l’herbicida a degradar. 

 

Figura 28. Envàs d’Hidròxid de Sodi (llenties). 
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CAPÍTOL 4:       

MÈTODE 

EXPERIMENTAL 

 

4.1. Procés electroquímic 
Tots els experiments han estat realitzats en una cel!la cònica dotada de camisa 
per assolir una temperatura constant.  

En tots aquests experiments el volum de la dissolució ha estat de 100 mL, 
mantenint-lo en agitació entre 300-400 rpm mitjançant un agitador magnètic. 

Totes aquestes dissolucions s’han dut a terme en les següent condicions: 

1. Temperatura (25 ºC). 

2. Intensitat de corrent (300 mA). 

3. Concentració inicial (50 mg!L-1). 

 

En resum, el present projecte per una banda fa un estudi del efecte catalític del 
Cu i UVA, i per l’altra un breu estudi sobre la influència del pH en el procés de 
degradació. 

 

Els pH als quals s’ha realitzat l’experiment són: 3, 6, 8 i 10 (només en el cas de 
la oxidació anòdica amb electrogeneració de peròxid, en la resta de casos s’ha 
treballat a pH 3). 
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En la següent taula es pot observar amb més claredat les condicions de treball 
en les que s’han dut a terme cadascun dels diferents experiments de degradació: 

 

Taula 3. Resum dels experiments realitzats. 

 Càtode Ànode 
TOC 

(mg/L) I (mA) pH T(ºC) [Cu2+] [Fe2+] UVA 

acer BDD 50 300 3 35 0 0 no 

acer BDD 50 300 3 35 0,5mM 0 no O
A
 

acer BDD 50 300 3 35 0,5mM 0 si 

CDO BDD 50 300 3 35 0 0 no 

CDO BDD 50 300 3 35 0,5mM 0 no 

O
A
 +

 H
2
O

2
 

CDO BDD 50 300 3 35 0,5mM 0 si 

CDO BDD 50 300 3 35 0 0,5mM no 

CDO BDD 50 300 3 35 0 0,5mM si 

CDO BDD 50 300 3 35 0,5mM 0,5mM no E
F 

i 
E
E
F 

CDO BDD 50 300 3 35 0,5mM 0,5mM si 

          

CDO BDD 50 300 6 35 0 0 no 

CDO BDD 50 300 8 35 0 0 no 

O
A
 +

 H
2
O

2
 

CDO BDD 50 300 10 35 0 0 no 

 

 

On: 

OA: Oxidació anòdica. 

OA+H2O2: Oxidació anòdica amb electrogeneració de peròxid. 

EF: Electro-Fenton. 

FEF: Fotoelectro-Fenton. 

CDO: Càtode de difusió d’oxigen. 

BDD: Diamant dopat amb bor. 

 

Per a la oxidació de l’herbicida s’ha utilitzat un ànode de diamant dopar amb bor 
(BDD), un càtode de difusió d’oxigen i un càtode d’acer, d’uns 3 cm2 cadascun i 
tapant la resta de l’elèctrode mitjançant una cinta de tefló, per tal de que només 
actuïn aquests 3 cm2. 

 

1. Ànode de BDD: Pel!lícula fina de diamant de superfície 3cm2 d’àrea aparent 
dipositat sobre una làmina de silici (Si) monocristal!lina. 
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En la oxidació amb aquest ànode es produeixen les següents reaccions: 

 

Medi àcid:                                (37) 

Medi bàsic:                                    (38) 

 

2. Càtode de difusió d’oxigen: Tela circular de Cblack-PTFE de 3cm2 d’àrea. 
Alimentat amb un cabal d’O2 de 20mL/min, per a generar el peròxid d’hidrogen 
segons la reacció:  

                                    (39) 

 

3. Càtode d’acer: Placa d’acer de 3cm2 d’àrea. 

 

Els elèctrodes s’han de situar el més a prop possible sense que es toquin. 

En la següent figura s’observa el muntatge electroquímic vàlid per als processos 
que utilitzen el càtode de difusió d’oxigen (oxidació anòdica amb electrogeneració 
de peròxid, electro-Fenton i fotelectro-Fenton; en el cas de l’oxidació anòdica 
seria només substituir el CDO per l’elèctrode d’acer). 

 

Figura 29. Esquema del muntatge experimental. 
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A continuació s’exposen les diferents etapes per dur a terme el procés 
experimental: 

 

1. Es posa en funcionament el bany termostàtic i el posem a 25 ºC, si cal  
s’afegeix aigua al bany. 

2. Es calibra el pH-metre. 

3. Es mesuren 100 mL de la dissolució a estudi. 

4. Es pesen 0,712 g de Na2SO4 (electrolit de fons). 

[Na2SO4] = 50mM = 0,7102 g Na2SO4 

5. En el cas que en l’experiment s’hagi d’utilitzar Cu2+: 

[Cu2+] = 0,5mM = 0,0124 g CuSO4!5H2O 

En el cas que en l’experiment s’hagi d’utilitzar Fe2+: 

[Fe2+] = 0,5mM = 0,014 g FeSO4!7H2O 

6. S’introdueix dins la cel!la electrolítica la dissolució, l’electrolit de fons i si li 
correspon a l’experiment les altres substàncies anomenades en el punt anterior. 

7. Es posa en marxa l’agitació. 

8. S’ajusta el pH desitjat a la dissolució utilitzant H2SO4 (0,72 M) i NaOH (0,5 M) 
i es mesura amb el pH-metre.  

9. Mitjançant una xeringa s’agafa la primera mostra, la que correspon a temps 0. 

10. Es col!loquen els elèctrodes el més a prop possible entre ells però sense que 
es toquin. 

11. En el cas que s’utilitzi el càtode de difusió d’oxigen, obrir les claus de la 
bombona d’oxigen i regular el cabal observant el rotàmetre. 

12. Si es realitza l’experiment de fotoelectro-Fenton col!locar la làmpada de llum 
UV i tapar el muntatge amb la tela negra. 

13. S’encén el potenciostat i es posa a la intensitat de 300 mA (procurar que 
s’encengui la llum vermella per tal de que no variï en gran mesura la intensitat) i 
alhora es posa en marxa el cronòmetre i s’encén la làmpada de llum UV. 

14. S’agafen mostres als 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360, 420 i 480 minuts 
i es van injectant al TOC, s’ha de tenir present que si es fa electro-Fenton o 
fotoelectro-Fenton s’utilitza FeSO4!7H2O i que per tant s’ha de filtrar la mostra 
presa abans d’injectar-la al TOC. 

 

Una vegada es tenen es tenen els resultats es realitza la representació gràfica, 
TOC (mg/L) enfront temps (min). 
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CAPÍTOL 5:  

RESULTATS 

EXPERIMENTALS I 

DISCUSSIÓ 

 

5.1. Presentació dels experiments realitzats 
En aquest projecte s’ha comprovat la degradació de l’herbicida Desmetrina 
mitjançant diferents processos electroquímics: 

• Oxidació anòdica: sola, amb coure i amb UVA. 

• Oxidació anòdica amb electrogeneració de H2O2: sola, amb coure i amb 
UVA. 

• Electro-Fenton: sola i amb coure. 

• Fotoelectro-Fenton: sola i amb coure. 
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Tots aquest processos anteriors s’han realitzat en les mateixes condicions de pH, 
temperatura, intensitat i concentració inicial. 

També, però, s’ha realitzat un breu estudi de pH en oxidació anòdica amb 
electrogeneració de H2O2. 

 

5.2. Resultats experimentals 
A continuació es presenten les representacions gràfiques a partir dels resultats 
obtinguts, les taules dels valors obtinguts es troben a l’annex. 

Primerament es presenten per individual i posteriorment de manera comparativa. 

5.2.1. Oxidació anòdica 

 

 

 

Figura 30. Oxidació anòdica (o) a 35ºC, pH=3, 50ppm i 300mA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Helena Juarros                                                                                                                                                           .                                                                                                                               

 - 52 - 

 

 

Figura 31. Oxidació anòdica amb Cu2+ (o) a 35ºC, pH=3, 50ppm i 300mA. 
 
 
 
 

 

Figura 32. Oxidació anòdica amb Cu2+ i UVA (o) a 35ºC, pH=3, 50ppm i 300mA. 
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5.2.2. Oxidació anòdica amb electrogeneració de H2O2 

 

Figura 33. Oxidació anòdica amb electrogeneració de H2O2 (o) a 35ºC, pH=3, 50ppm i 
300mA. 

 

Figura 34. Oxidació anòdica amb electrogeneració de H2O2 amb Cu2+ (o) a 35ºC, 
pH=3, 50ppm i 300mA. 
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Figura 35. Oxidació anòdica amb electrogeneració de H2O2 amb Cu2+ i UVA (o) a 35ºC, 
pH=3, 50ppm i 300mA. 

 

 

Figura 36. Oxidació anòdica amb electrogeneració de H2O2 (o) a 35ºC, pH=6, 50ppm i 
300mA. 
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Figura 37. Oxidació anòdica amb electrogeneració de H2O2 (o) a 35ºC, pH=8, 50ppm i 
300mA. 

 

 

Figura 38. Oxidació anòdica amb electrogeneració de H2O2 (o) a 35ºC, pH=10, 50ppm i 
300mA. 
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5.2.3. Electro-Fenton 

 

Figura 39. Electro-Fenton (o) a 35ºC, pH=3, 50ppm i 300mA. 

 

 

Figura 40. Electro-Fenton amb Cu2+ (o) a 35ºC, pH=3, 50ppm i 300mA. 
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5.2.4. Fotoelectro-Fenton 

 

Figura 41. Fotoelectro-Fenton (o) a 35ºC, pH=3, 50ppm i 300mA. 

 

 

Figura 42. Fotoelectro-Fenton amb Cu 2+ (o) a 35ºC, pH=3, 50ppm i 300mA. 
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5.3. Discussió de resultats 
 

5.3.1. Oxidació anòdica 

 

En aquest procés es treballa amb un càtode d’acer i un ànode de BDD. 

 

Figura 43. Comparació oxidació anòdica a 35ºC, pH=3, 50ppm i 300mA: Oxidació 
anòdica (o), oxidació anòdica amb Cu2+(!) i oxidació anòdica amb Cu2+ i UVA ("). 

 

 

 

En aquesta gràfica s’observa que en el cas de la oxidació anòdica no afecta gaire 
a la degradació de la dissolució el fet de treballar amb Cu2+ ni amb Cu2+ més 
UVA. 
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5.3.2. Oxidació anòdica amb electrogeneració de H2O2 

 

En aquest procés es treballa amb un càtode de difusió d’oxigen i un ànode de 
BDD. 

 

 

Figura 44. Comparació oxidació anòdica amb electrogeneració de H2O2 a 35ºC, pH=3, 
50ppm i 300mA: Oxidació anòdica amb electrogeneració de H2O2 (o), oxidació anòdica 
amb electrogeneració de H2O2 amb Cu2+(!) i oxidació anòdica amb electrogeneració de 

H2O2 amb Cu2+ i UVA ("). 

 

 

En el cas de la oxidació anòdica amb electrogeneració de peròxid d’hidrogen 
s’observa una degradació més ràpida de la dissolució si es treballa amb Cu2+ i 
encara més si treballa amb UVA; donat que el Cu2+ funciona millor quan es 
treballa amb UVA.  
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Figura 45. Comparació oxidació anòdica amb electrogeneració de H2O2 a 35ºC, 50ppm 
i 300mA: a pH=3 (o), a pH=6 (!), a pH=8 (") i a pH=10 (x). 

 

En aquesta gràfica s’observa com a pH baixos, la reacció es veu afavorida; en el 
cas dels pH bàsics s’observa com la degradació és més lenta i per tant més 
costosa l’oxidació de l’herbicida. 
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5.3.3. Electro-Fenton 

 

 

Figura 46. Comparació electro-Fenton a 35ºC, pH=3, 50ppm i 300mA:              
Electro-Fenton (o) i electro-Fenton amb Cu2+ (!). 

 

 

En aquesta gràfica no s’observa diferència al treballar amb Cu2+ respecte a quan 
es treballa sense Cu2+. Com s’ha dit anteriorment, la presència del Cu2+ es fa 
més notable quan també es treballa amb UVA. 
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5.3.4. Fotoelectro-Fenton 

 

 

Figura 47. Comparació fotoelectro-Fenton a 35ºC, pH=3, 50ppm i 300mA:              
Fotolectro-Fenton (o) i fotoelectro-Fenton amb Cu2+ (!). 

 

 

 

En el cas del procés de fotoelectro-Fenton, que treballa amb UVA, sí s’observa 
una major diferència entre quan es treballa amb Cu2+ i quan no. 
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5.3.5. Estudi Cu2+ i UVA 

 

Figura 48. Estudi Cu2+ a 35ºC, pH=3, 50ppm i 300mA: Oxidació anòdica amb Cu2+ (o),    
oxidació anòdica amb electrogeneració de H2O2 amb Cu2+ (!) i electro-Fenton             
amb Cu2+ ("). 

 

 

En aquesta gràfica s’observa que s’obtenen millors resultats en treballar amb 
oxidació anòdica amb Cu2+. 

S’obtenen millors resultats en el procés d’electro-Fenton amb Cu2+, que utilitza 
Fe2+, respecte la oxidació anòdica amb electrogeneració de H2O2 amb Cu2+. 
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Figura 49. Estudi Cu2+ i UVA a 35ºC, pH=3, 50ppm i 300mA: Oxidació anòdica amb 
Cu2+ i UVA (o), oxidació anòdica amb electrogeneració de H2O2 amb Cu2+ i UVA(!) i 
fotoelectro-Fenton amb Cu2+ ("). 

 

 

Si s’observa la gràfica, es pot comprovar com la degradació més ràpida es duu a 
terme amb el procés de fotoelectro-Fenton amb Cu2+, és a dir, fent servir Cu2+, 
Fe2+ i UVA, a més de generar-se radicals hidroxil. 
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CAPÍTOL 6: 

CONCLUSIONS 
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Una vegada realitzada la part experimental del projecte i comparant els resultats 
obtinguts, s’arriba a les següents conclusions: 

 

1. L’ànode de BDD és adequat perquè genera gran quantitat de radicals 
fissisorbits. 

 

2. El càtode de difusió d’oxigen genera peròxid d’hidrogen a la dissolució. 

 

3. El Fe2+ en presència de H2O2 electrogenerat produeix la reacció de Fenton, 
es generen radicals hidroxil a la dissolució. 

 

4. La llum UVA trenca enllaços d’àcis carboxílics de cadena curta, millora la 
degradació perquè degrada compostos orgànics de cadena curta. 

 

5. S’obté una degradació més ràpida a pH àcids. 

 

6. Els ions Cu2+ co-catalitzen la reacció de Fenton. 

 

7. Cu2+/Cu+: es produeix la resudcció del Cu2+ per part dels radicals 
hidroperoxil, la posterior oxidació del Cu+ per part del Fe3+ o del H2O2. 

 

 

Reacció que es coneix amb el nom de Fenton-like. 

 

 8. Si comparem els diferents processos electroquímics duts a terme, 
s’observa que el mètode que proporciona millors resultats és el de 
Fotoelectro-Fenton amb Cu2+. 
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CAPÍTOL 7: 

AVALUACIÓ 

ECONÒMICA 

En aquest capítol del projecte es poden observar totes les despeses, subdividides 
en apartats, que comporta la realització d’aquest projecte. 

 

7.1. Cost de material, energia i serveis 

7.1.1. Cost de material, elèctrodes i reactius 

Es calculen mitjançant la següent fórmula: 

 

 Cost material = consumi ! preui                                            (40) 
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Taula 4. Cost del material. 

Descripció Quantitat Preu unitari Preu total 

Cronòmetre  1 6,69 # 6,69 # 

Filtre 2 2,00 # 4,00 # 

Làmpada llum UV 1 60,00 # 60,00 # 

Matràs aforat 1 L 1 18,30 # 18,30 # 

Matràs aforat 150 mL 1 6,73 # 6,73 # 

Nous 2 4,50 # 9,00 # 

Pesa substàncies 2 2,00 # 4,00 # 

Proveta 100 mL 1 4,25 # 4,25 # 

Rotàmetre 1 85,00 # 75,00 # 

Suport peu 1 8,00 # 8,00 # 

Tela negra 1 1,00 # 1,00 # 

Vas de precipitats 50 mL 2 3,12 # 6,24 # 

Xeringa de plàstic 5 mL 2 1,50 # 3,00 # 

  TOTAL 206,21 " 

 

 

En el preu total calculat no es tindrà en compte el preu inicial del TOC, bany 
termostàtic, potenciostat, pH-metre, agitador i balança, ja que es dóna per fet 
que el laboratori ja està provist d’aquest material i que no es compraria 
específicament per a aquest projecte. Encara que no es tingui en compte el preu 
inicial d’aquest material si que es tindrà en compte l’energia que consumeixen i 
la seva amortització. 

De totes maneres, encara que no formin part del pressupost total, en la següent 
taula s’adjunten els preus de compra a títol informatiu. 

 

Taula 5. Cost del material. 

Descripció Quantitat Preu unitari Preu total 

Agitador magnètic 1 158,00 # 158,00 # 

Balança 1 230,00 # 230,00 # 

Bany termostàtic 1 1.000,00 # 1.000,00 # 

pH-metre Crison 1 820,89 # 820,89 # 

Potenciostat 1 637,00 # 637,00 # 

TOC 1 24.000,00 # 24.000,00 # 

  TOTAL 26.845,89 " 
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Per a poder calcular el preu corresponent a cada centímetre quadrat de l’ànode 
de BDD es té en compte el preu de una peça d’aquest material de 10 x 10 cm de 
superfície (664,83 #). Per a calcular el preu corresponent al càtode de difusió 
d’oxigen es té en compte el preu d’una peça de 25 x 25 cm de Carboni de 
superfície amb un cost de 641 #; a més se li afegeix un cost aproximat de 2 # 
per el PVC utilitzat i 6 # més per la malla metàl!lica. Pel que fa al càtode d’acer el 
seu preu és molt baix i per tant els 6 cm2 pràcticament tenen un preu de 0 #. 

 

Taula 6. Cost dels elèctrodes. 

Descripció Superfície (cm2) Preu cm2 Preu total 

Ànode BDD 6 6,65 # 39,90 # 

Càtode d’acer 6 0 # 0 # 

Càtode de difusió d’O2 6 + PVC i Carboni 1,03 # 14,15 # 

  TOTAL 54,05 " 

 

 

Es considera un recipient sencer de cada reactiu, encara que no és així, per a 
poder fer una aproximació del preu. 

L’aigua utilitzada per a fer les dissolucions i per rentar no se sap, per tant es 
considera que el seu cost és de 0 #. 

 

Taula 7. Cost dels reactius. 

Descripció Quantitat Preu unitari Preu total 

Àcid sulfúric 1 14,00 # 14,00 # 

Desmetrina 1 60,00 # 60,00 # 

Hidròxid de sodi 1 13,50 # 13,50 # 

Oxigen (bombona) 1 300,00 # 300,00 # 

Sulfat de coure II 1 11,89 # 11,89 # 

Sulfat de ferro II 1 13,50 # 13,50 # 

Sulfat de sodi 1 12,00 # 12,00 # 

  TOTAL 424,89 " 
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El cost total de material, elèctrodes i reactius és el següent: 

 

Taula 8. Cost total de material, elèctrodes i reactius. 

Cost del material 206,21 # 

Cost dels elèctrodes 54,05 # 

Cost dels reactius 424,89 # 

COST TOTAL 685,15 " 

7.1.2. Cost d’energia 

Es calcula aplicant la fórmula anterior, però tenint en compte que la factura de 
l’electricitat es desglossa en una part fixa resultant del mínim (quota de connexió 
i potència) i una altra part variable lligada al consum. 

 

Per avaluar aquest cost semivariable, s’utilitza la següent expressió: 

 

 

          (41) 

 

Per a poder calcular l’energia consumida s’ha de tenir en compte la potència dels 
aparells utilitzats i les hores que han sigut utilitzats. 

 

Taula 9. Potència consumida. 

Equip Potencia (kW) Hores Potència (kW#h) 

Agitador magnètic 0,6400 250 160 

Bany termostàtic 2,0000 250 500 

Làmpada llum UV 0,0060 60 0,36 

pH-metre 0,0033 250 0,825 

Potenciostat 0,2500 250 62,5 

  TOTAL 723,685 
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Taula 10. Cost de l’energia elèctrica. 

Concepte Càlculs  Import 

Potència 3,3kW x 1 mes  x 1,581887#/h   5,22 # 

Consum 723 kWh x 0,089868 #  64,97 # 

  Subtotal 70,19 # 

Impost sobre 

electricitat 

70,19 # x 1,05113 x 4,864 %  3,59 # 

  Base 
Imponible 

73,78 # 

I.V.A normal 16% de 73,78  11,80 # 

  TOTAL 85,58 " 

7.1.3. Cost de personal 

La despesa es calcula mitjançant la següent fórmula: 

 

 

           (42) 

 

 

On: 

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

SBA = Sou Brut Anual (d’una persona) 

SS = Quota empresa a la Seguretat Social (0,32!SBA) 

 

Per a calcular el cost de personal d’aquest projecte, es considera el sou d’una 
becaria que es de 6 #/h. 

 

Taula 11. Càlcul del SBA+SS corresponent al becari. 

Categoria SBA SS = 32% SBA SBA+SS 

Becari 18.000 # 5.760# 23.760 # 

 

 

 

 

Taula 12. Cost del personal. 

Categoria Hores/any RH SBA+SS Cost total  ("/persona) 

Becari 1700 330 23.760 # 4.612,23 # 

   TOTAL 4.612,23 " 
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7.1.4. Amortitzacions 

En aquest apartat es reflexa el cost que s’origina degut al desgast del material. 

Per a calcular les amortitzacions dels diferents equips s’ha de tenir en compte el 
valor de l’adquisició d’aquests i posteriorment es calcula de la següent manera: 

 

 

          (43) 

 

Tenint en compte que: 

 

Valor Amortitzat = Valor Adquisició – Valor Residual                 (44) 

 

El valor residual és el valor del bé al final de la seva vida útil, en el nostre cas és 
nul, ja que els equips de laboratori serien inservibles o estarien obsolets, 
aleshores: 

Valor Amortitzable = Valor Adquisició 

 

En aquest cas, es calcularà de la següent manera: 

 

           (45) 

 

Per a calcular les amortitzacions es considera que el temps de vida útil dels 
equips és d’una mitja de 10 anys.  

En la següent taula s’especifiquen els equips inclosos en l’amortització: 

 

Taula 13. Cost de l’amortització. 

Descripció Quantitat Valor 
adquisició   

(preu unitari) 

Nº hores 
utilitzat 

Temps de 
vida útil 
(mesos) 

Preu 
amortització 

Agitador 
magnètic 

1 158,00 # 250 60 0,91 # 

Balança 1 230,00 # 7 72 0,03 # 

Bany 
termostàtic 

1 1.000,00 # 250 84 4,13 # 

pH-metre 
Crison 

1 820,89 # 250 60 4,75 # 

Potenciostat 1 637,00 # 250 84 2,63 # 

TOC 1 24.000,00 # 300 120 83,33 # 

    TOTAL 95,78 " 
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Per a que tot estigui en les mateixes unitats i es pugui calcular, s’ha convertit el 
temps de vida útil que està en mesos a hores: 

 

60 mesos = 43.200 hores 

72 mesos = 51.840 hores 

84 mesos = 60.480 hores 

120 mesos = 86.400 hores 

 

 

7.2. Cost total 
El càlcul del cost total del projecte, és la suma dels totals dels punts anteriors. En 
la següent taula estan recopilats i el valor total del cost del projecte. 

 

Taula 14. Cost total. 

Cost material, elèctrodes i reactius 685,15 # 

Cost energia 85,58 # 

Cost de personal 4.612,23 # 

Cost de l’amortització 95,78 # 

COST TOTAL DEL PROJECTE 5.478,74 " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


