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Resum 
Tot i que cada cop s’aconsegueixen reduir més i més els riscs associats als agents bacterians dins d’un 
quiròfan, la infecció de l’instrumental i/o dels equips que intervenen en aquest podria ser crítica per la 
persona que està sent intervinguda. En aquest treball s’estudia com a possible solució el recobriment 
de nanotubs d’òxid de titani sobre una superfície de titani mitjançant l’anodització. L’objectiu del 
treball era estudiar la seva resposta fotocatalítica i la resposta antibacteriana que produïa la mateixa. 
 
Es van estudiar mostres a diferents temps d’anodització per contemplar el seu efecte en la producció 
dels nanotubs que s’originaven a la superfície i l’efecte que es provocava sobre les mateixes en aplicar 
un tractament de decapat. Per altra banda, també es va estudiar l’efecte que produïa el dopatge de 
nitrogen mitjançant un recuit en la resposta fotocatalítica i, finalment, quina resposta donaven a nivell 
bacterià. 
 
El dopatge de nitrogen va reduir el band gap de les mostres, fent que incrementés la seva resposta 
fotocatalítica sota l’efecte de llum dins del rang visible. La millor resposta es va obtenir amb les mostres 
anoditzades durant un temps de 4 h. També es va observar que durant la primera hora d’assaig 
s’originava la major part de la degradació causada per les mostres, sent el període de temps més 
efectiu. En addició, el tractament de decapat va resultar beneficiós degut a l’eliminació de 
contaminants que originava a nivell superficial, alhora que també feia més uniforme la hidrofilicitat de 
la mostra. A nivell bacterià les mostres dopades també van mostrar un millor rendiment en comparació 
amb les que no ho estaven, però sí que havien estat anoditzades i decapades. 
 
En conclusió, el tractament superficial antibacterià d’aquest treball serveix per obtenir una millor 
resposta fotocatalítica i bacteriana d’una superfície de nanotubs d’òxid de titani en instrumental i 
equips de quiròfan, permetent el seu ús sota llum visible. 
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Resumen 
Pese a que cada vez son menos los riesgos asociados a los agentes bacterianos dentro de quirófano, la 
infección del instrumental y/o del equipo que intervienen en este podría ser crítica para la persona que 
está siendo intervenida. En este trabajo se plantea como posible solución el recubrimiento de 
nanotubos de óxido de titanio sobre una superficie de titanio mediante anodizado. El objetivo del 
trabajo era estudiar su respuesta fotocatalítica y la respuesta antibacteriana que producía la misma. 
 
Se estudiaron muestras a distintos tiempos de anodizado para observar su efecto en la producción de 
los nanotubos que se generaban en la superficie y el efecto que se provocaba sobre los mismos en 
aplicar un tratamiento de decapado. Por otro lado, también se estudió el efecto que originaba el dopaje 
de nitrógeno mediante un templado en la respuesta fotocatalítica y, para acabar, qué respuesta daban 
a nivel bacteriano. 
 
El dopaje de nitrógeno redujo el band gap de las muestras, haciendo que mejorase su respuesta 
fotocatalítica bajo el efecto de luz visible. La mayor respuesta se obtuvo con las muestras anodizadas 
durante 4 h. También se observó que durante la primera hora de ensayo se originaba la gran parte de 
la degradación provocada por las muestras, siendo el periodo de tiempo más efectivo. Además, el 
tratamiento de decapado resultó ser beneficioso debido a la eliminación de contaminantes que 
realizaba a nivel superficial, a la vez que también hacía más uniforme la hidrofilicidad sobre la superficie 
de las muestras. A nivel bacteriano las muestras dopadas también mostraron un mejor rendimiento, 
en comparación con las que no lo estaban, pero sí que habían sido anodizadas y decapadas. 
 
En conclusión, el tratamiento superficial antibacteriano de este trabajo sirve para obtener una mejor 
respuesta fotocatalítica y bacteriana de una superficie de nanotubos de óxido de titanio en 
instrumental y equipos de quirófano, con un band gap reducido que permite su uso bajo luz visible. 
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Abstract 
Though the risks associated with bacterial agents inside the operating room are decreasing, if any 
instrument or equipment get infected it could be critical to the patient. In this thesis, a titanium dioxide 
nanotubes’ coating has been proposed as a possible solution, manufactured by anodization on 
titanium. The aim of the project was to study the photocatalytic activity and to correlate the 
antibacterial activity to the treatment conditions. 
 
On the one hand, samples with different anodization’s time were prepared to observe the effect on 
the titanium dioxide nanotubes’ production and the effect produced by the etching treatment on 
them. On the other hand, the effect due to the nitrogen doping by tempering on the photocatalytic 
activity was analysed too, as well as the antibacterial activity. 
 
The nitrogen doping reduced samples’ band gap improving the photocatalytic activity using visible 
light. The greatest photocatalytic activity was found on the samples which were anodized 4 h. A bigger 
degradation was also observed during the experiment’s first hour, resulting to be the most efficient 
period on the photocatalytic study. Moreover, the etching treatment showed good results as a 
significant surface contaminants’ cleaner and generated a more uniform response to the 
hydrophilicity’s tests over the samples’ surface. On the antibacterial activity’s tests a greater activity 
on the doped samples was found, in comparison to the no doped ones which were only anodized and 
etched. 
 
In conclusion, the antibacterial surface treatment in which this project is based serves to improve the 
photocatalytic and antibacterial activity on titanium dioxide nanotubes’ surface by reducing the 
material band gap down to visible light photon energies. 
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Glossari 
 
MB  Blau de metilè 
OCT  Di-hidrogen clorur d’octenidina 
CHX  Diacetat de clorhexidina 
AMP  Pèptid antimicrobià 
NPs  Nanopartícules 
pNDA  p-nitrosodimethylaniline 
ROS  Espècies reactives d’oxigen 
UV   Ultra violats 
EG  Etilenglicol 
NH4F  Fluorur d’amoni 
Open mouth Morfologia superficial oberta dels nanotubs 
MO  Taronja de metilè 
N-PIII  Implantació d’ions nitrogen per immersió de plasma 
H3PO4  Àcid fosfòric 
BHI  Brain Heart Infusion 
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1. Introducció 

El titani, tot i ser un dels materials més utilitzats en el món dels implants donada la seva alta 

biocompatibilitat, també te associat un alt risc d’infecció de l’implant.1 A més a més del rebuig per cos 

aliè a l’organisme, un dels moments amb més risc per a la persona és la cirurgia per col·locar l’implant. 

Durant l’operació, l’interior de l’organisme i el propi implant, a l’igual que ho està l’instrumental i els 

equips dins del quiròfan, estan exposats a l’atac de bacteris; atac que pot donar lloc a infeccions, rebuig 

de l’implant i, en el pitjor dels casos, la mort de la persona que ha estat sotmesa a la intervenció. Per 

aquest motiu, per tal de disminuir la quantitat de casos d’infecció i altres de pitjors, durant els últims 

10 anys ha hagut un creixement exponencial en els estudis científics al voltant del tema dels 

tractaments superficials antibacterians i, en concret, sobre titani (material que es pot trobar tant a 

l’implant com a l’instrumental i/o equips emprats a la intervenció). 

1.1. Tractaments superficials antibacterians sobre Titani 

Els implants són susceptibles a la infecció principalment degut a dues raons: la formació d’un biofilm 

superficial i la ineficiència de la resposta immunològica generada amb la presència de bacteris en la 

interacció implant-teixit.  És per això que els diferents tractaments superficials presenten diversos 

mitjans per lluitar contra els bacteris, donat que existeixen diverses formes de dificultar la formació 

d’aquest biofilm i d’afavorir la resposta immunològica a l’implant com disminuir l’adhesió bacteriana o 

dopar la superfície amb agents antibiòtics. 

Dins de l’ample ventall de possibilitats, una de les opcions més estudiades és la dels recobriments (en 

anglès Coatings)1. Els recobriments antibacterians acostumen tradicionalment a dissenyar-se per 

prevenir l’adhesió inicial dels bacteris a la superfície de l’implant, sense tenir gaire en compte l’entorn 

que es trobi un cop implantat. Com es mostra a la Figura 1, hi ha una varietat extensa de recobriments, 

en funció del tipus d’atac que es vulgui fer sobre els bacteris. El factor més important que s’ha de tenir 

present a l’hora de dissenyar recobriments és que no dificultin la integració del teixit a l’implant. De 

fet, quant més facilitin la integració tissular, millor.  
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Fig. 1: Classificació general dels recobriments. 

Com es pot observar a la Figura 1, es diferencien dos tipus principals: per contacte i d’alliberament. En 

funció de la localització i/o el cas clínic es tria un tipus o l’altre. Els que actuen per contacte acostumen 

a ser escollits per a casos on fa falta una resposta antibacteriana de llarga durada a nivell local, ja que 

és un tipus de recobriment que no dona lloc a efectes secundaris a l’entorn fisiològic de l’implant. Per 

l’altra banda, els d’alliberament s’acostumen a fer servir per a casos on es necessita una resposta 

antibacteriana més eficaç però d’una durada més limitada en el temps.1 La seva aplicació principal és 

prevenir infeccions durant la col·locació d’un implant i el seu postoperatori. 

Començant pels d’alliberament es troben 3 classes: recobriments carregats amb antibiòtics, 

recobriments que utilitzen agents bactericides i recobriments que contenen agents microbians 

orgànics no-antibiòtics o inorgànics.  

Considerant el primer cas, recobriments carregats amb antibiòtics, es troba un conjunt divers 

d’opcions. Una d’aquestes opcions és la gentamicina, de la família dels antibiòtics aminoglicosans. La 

gentamicina és un dels més emprats en recobriments de titani ja que és un dels casos especials 

d’antibiòtics termoestables.53-54 Altres antibiòtics utilitzats en recobriments ossis amb un ampli 

espectre antibacterià són cefalotina, carbenicil·lina, amoxicil·lina, cefamandol, tobramicina i 

vancomicina.54-56 

Dins dels recobriments carregats amb antibiòtics, també es freqüent fer servir materials bioactius, com 

els fosfats de calci, per produir el recobriment portador de l’antibiòtic. Els fosfats de calci, coneguts per 

la seva osteointegració i biocompatibilitat, han estat descoberts com a potents conjunts de molècules 

bioactives59-60, fet que fa que sigui un material molt emprat per a recobriments antibacterians ossis. Un 

exemple d’aquest cas és el recobriment d’hidroxiapatita, la fase mineral dels teixits durs, on es carrega 

l’antibiòtic dins dels porus del mateix recobriment. Altres estudis al voltant d’aquest tipus de 

recobriment també han treballat amb materials biodegradables i sol-gels61-63, amb els que s’està 

investigant en com fer que l’alliberament al medi de l’antibiòtic sigui controlat. 
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No obstant, els recobriments carregats amb antibiòtics encara han de superar uns quants obstacles 

abans de ser viables a nivell clínic. La primera dificultat que es troba és el risc que suposen els bacteris 

protegits per un biofilm a la zona entre l’implant i els antibiòtics, bacteris que poden quedar aïllats de 

l’acció dels antibiòtics. Aquest fet pot donar peu a bacteris resistents a l’antibiòtic.57 També en relació 

a la creació de bacteris resistents, un paràmetre a tenir present és el temps que dura l’alliberament de 

l’antibiòtic al medi en dosis efectives. Un alliberament d’antibiòtic no letal pels bacteris en un temps 

indefinit pot generar bacteris resistents, és per això que el temps d’actuació no pot ser indefinit. 

L’objectiu és trobar una forma d’alliberar l’antibiòtic en concentracions efectives durant el temps 

mínim suficient per reduir el risc d’infecció i de generació de bacteris resistents. 

Continuant ara amb una altra classe de recobriments d’alliberament es troba l’ús d’agents bactericides. 

Un exemple interesant de recobriment és el cas emprat a l’estudi de García-Arnáez et al..48 En aquest 

es troba un recobriment carregat amb di-hidrogen clorur d’octenidina (OCT) i diacetat de clorhexidina 

(CHX). Observant els resultats i les conclusions, es pot afirmar que per aquest tipus de recobriments la 

concentració de bactericida fa variar la resposta antibacteriana. Quanta més concentració s’adhereix 

de bactericida, millor serà la resposta antibacteriana. Tot i que sembli lògic que una major concentració 

sempre donarà una resposta millor, no s’ha d’oblidar que l’alliberament excessiu d’aquestes 

substancies, en superar determinades concentracions al medi, pot ser citotòxic per l’entorn fisiològic. 

Per altra banda, una altra opció més simple és l’addició de biomaterials  amb propietats antibacterianes 

intrínseques com a agents bactericides.2 Dins d’aquesta categoria de biomaterials intrínsecament 

antibacterians entrarien materials com la plata (Ag), el zinc (Zn) i el coure (Cu), entre d’altres.  

Un exemple d’aquest tipus es troba a l’estudi de Momeni et al.37, on es duu a terme una addició de 

plata sobre un recobriment d’aliatge de NiTi. En aquest estudi s’observa que durant el test de la 

resposta antibacteriana sobre bacteris Gram-positiu (S. aureus i S. epidermidis), degut a la baixa 

producció d’ions Ag al medi, aquesta addició no realitza la seva funció antibacteriana eficientment, 

demostrant una taxa de creixement bacterià superior a la prèvia a l’addició. Aquesta baixa producció 

d’ions no hauria estat capaç d’eliminar bacteris degut a no poder penetrar la paret cel·lular de 

peptidoglicans que envolta el seu citoplasma. Per tant, s’ha d’assegurar que la producció d’ions sigui 

suficient per produir l’efecte desitjat. 

A l’hora de fer servir aquests biomaterials per implants s’ha de tenir especial cura en la citotoxicitat 

que pugui produir el material un cop implantat. El principal problema de l’ús de biomaterials 

intrínsecament antibacterians com agents bactericides és que, degut a l’entorn fisiològic on s’implanta, 

el material pot patir de corrosió i alliberar un excés d’ions actius al medi que poden ser tòxics per les 

cèl·lules del voltant. Per tant, durant el disseny d’implants amb materials intrínsecament com agents 

bactericides s’ha de tenir en compte l’entorn ja que hi juga un paper important en el rendiment de 

l’implant. 
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Una altra alternativa, que està lligada a les dues anteriors, és l’addició d’agents antimicrobians al propi 

material. Aquesta tercera classe de recobriment d’alliberament, els recobriments carregats amb 

agents antimicrobians, té com a objectiu l’alliberament al medi d’aquests agents per combatre els 

bacteris que puguin anar a parar a la superfície de l’implant. No obstant, s’ha de tenir molta cura amb 

l’eficiència de l’alliberament al medi, ja que si és molt elevada alguns agents poden induir reaccions 

citotòxiques, i si és molt baixa, no arriba a produir l’efecte terapèutic desitjat, com s’ha observat a 

exemples anteriors. 

Dins dels recobriments d’alliberament carregats d’agents microbians es poden trobar orgànics no-

antibiòtics i inorgànics, com s’ha mencionat abans. Un exemple del tipus orgànic no-antibiòtic en 

relació amb el titani és l’estudi de Kazemzadeh-Narbat et al.41, on s’analitza la resposta antibacteriana 

d’un recobriment multicapa format per 3 capes: nanotubs d’òxid de titani orientats verticalment, una 

capa fina de recobriment de fosfat de calci i una última capa de fosfolípid (POPC) impregnades amb 

pèptid antimicrobià (Anti-microbial Peptide (AMP), HHC-36). Aquest ús de AMPs també està 

començant a agafar pes com a alternativa a l’ús d’antibiòtics convencionals, ja que té una activitat 

antibacteriana molt amplia contra bacteris Gram-positiu i negatiu, a més a més d’actuar també contra 

fongs i virus.64  

Hi ha moltes formes de dur a terme l’addició de l’agent antibacterià en funció de la compatibilitat entre 

el material i l’additiu. Es pot afegir durant la fase de producció del material, després de la producció 

per absorció en biomaterials porosos o permeables, incorporant l’additiu en recobriments orgànics 

mono o multicapa i de moltes altres maneres.2 D’igual forma, també hi ha diferents mecanismes per 

alliberar l’additiu al medi. Es pot alliberar per difusió en fase aquosa, per erosió o degradació de matrius 

absorbibles o per hidròlisi d’enllaços covalents (en polímers), entre d’altres. 

També, dins del món de la nanotecnologia, una altra estratègia que s’està expandint molt ràpid és l’ús 

de nanopartícules (NPs) com bactericides, aprofitant les seves propietats antibacterianes. L’únic 

inconvenient és que els mecanismes implicats en l’activitat bactericida de les nanopartícules no es 

coneixen del cert donat que produeixen diferents efectes en l’entorn fisiològic en funció del material 

que les forma i de la seva geometria.2 Per tant, a l’hora de fer ús d’aquest mètode, s’hauria d’estudiar 

l’efecte que provoca a les cèl·lules del voltant i si aquest efecte pot ocasionar inconvenients o no a la 

biocompatibilitat de l’implant. 

Una de les possibles solucions a aquest problema de toxicitat a l’entorn fisiològic amb les NPs és 

millorar l’adhesió de les mateixes amb el recobriment o material on es dipositen. Aquesta opció va ser 

estudiada per Brobbey et al.46, per fer-ho es van adherir les NPs de plata a un recobriment de plasma 

d’hexametildisiloxà. A l’hora d’immobilitzar les NPs al recobriment es va haver de tenir en compte que 

per tal de mantenir les propietats antibacterianes de la plata s’havia de preservar el contacte directe 

entre les NPs i els bacteris.  
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Donant per acabats els recobriments d’alliberament, a continuació es tractaran els recobriments que 

actuen per contacte. Dins dels de contacte es diferencien dos classes: els recobriments que inhibeixen 

l’adhesió bacteriana i els que eliminen bacteris mitjançant el contacte. 

Dins dels recobriments per contacte, també es pot trobar l’ús de molècules bioactives fent servir 

polímers antibacterians bioactius, com per exemple el quitosà o l’àcid hialurònic. Aquestes 

biomolècules tenen la qualitat de poder inhibir l’adhesió bacteriana i/o de fins i tot arribar a matar els 

bacteris mitjançant el contacte.  

A més a més de comptar amb una bona resposta antibacteriana, materials com el quitosà també es 

fan servir molt en el camp de l’enginyeria de teixits ja que tenen una alta biocompatibilitat amb 

l’organisme.65 

Tot i que pugui semblar contradictori fer servir molècules bioactives com a recobriment per contacte, 

s’ha de remarcar una de les principals diferències entre els recobriments d’alliberament i per contacte, 

també coneguts com actius i passius, respectivament. Els recobriments d’alliberament expulsen al 

medi l’agent mitjançant el qual combaten els bacteris, mentre que els de l’altre tipus combaten les 

possibles infeccions mitjançant el contacte, inhibint l’adhesió o matant els bacteris. És per això que l’ús 

de molècules bioactives, com el quitosà o l’àcid hialurònic, es consideraria un recobriment per 

contacte, ja que per actuar no necessita alliberar cap agent al medi. 

Anant a casos concrets de recobriments que fan servir aquest tipus de materials, un dels casos més 

estudiats és la deposició de quitosà sobre una superfície de titani, tot i que també són objecte d’estudi 

els recobriments amb àcid hialurònic o fosfat de calci, a més a més de possibles combinacions entre 

els diversos materials.  

Tot i comptar amb unes propietats adequades per fer-se servir com a recobriment antibacterià, el 

quitosà encara no ha donat una resposta in vivo acceptable per posar-se en pràctica clínica.1 En 

comparació amb recobriments de fosfat de calci, els recobriments de quitosà no han mostrat prou 

evidències de donar una millor osteointegració51, a més a més de tenir una força d’ancoratge inferior.50 

A més a més de les opcions ja esmentades, una altra alternativa per dificultar l’adhesió bacteriana és 

l’ús de materials nanoestructurats. Aquest mètode té com a objectiu afectar a la conformació 3D de 

les proteïnes absorbides pel material, factor que pot arribar a tenir efecte en l’adhesió dels bacteris 

fent més difícil la formació de la capa de biofilm.2 A més a més, l’ús de materials nanoestructurats pot 

modificar també la fase química del material a escala nanomètrica i així millorar les propietats 

antibacterianes d’un material. 
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Són encara moltes les alternatives estudiades en aquest camp per combatre l’atac d’agents infecciosos 

sobre la superfície d’implants com modificacions superficials (a nivell químic, topogràfic, etc.)3, dopatge 

de materials, l’ús de virus bacteriòfags, etc. Sense oblidar l’ús de materials fotocatalítics, que serà 

l’alternativa que s’estudiarà en el treball i s’explicarà al següent apartat. 

1.2. Nanotubs d’òxid de titani (TiO2) com a tractaments superficials 

antibacterians 

Com s’ha mencionat a l’apartat anterior, l’ús de nanoestructures és una alternativa cada cop més 

estudiada a l’hora de prevenir la infecció d’un implant, ja que és una opció que es pot combinar amb 

dopatges, addició d’antibiòtics o altres mètodes, factor que fa que sigui una opció atractiva per 

combatre els bacteris ja que pot combinar propietats antibacterianes de diversos mètodes. 

En relació a les nanoestructures, utilitzant òxid de titani, es troben diverses opcions: ús de 

nanopartícules, nanotubs i films ultra prims, principalment. Com una de les propietats d’interès és 

l’activitat fotocatalítica, per aquest treball es donarà prioritat a l’opció més eficient en aquest aspecte, 

a més a més de tenir també present la seva resposta antibacteriana. Molina-Reyes et al.43 van 

comparar les 3 alternatives nanoestructurades esmentades en aquest paràgraf. L’activitat 

fotocatalítica es va mesurar mitjançant una decoloració fotocatalítica amb pNDA (p-

nitrosodimethylaniline) i l’activitat antibacteriana observant la supervivència del bacteri E. coli a 

cadascuna de les superfícies.  

Com a resultats es va observar que els films basats en nanopartícules i els nanotubs d’òxid de titani 

donaven una resposta fotocatalítica molt semblant, tot i que la resposta antibacteriana dels nanotubs 

era considerablement superior. Aquests resultats es justifiquen degut a la regularitat de la superfície 

de nanotubs, que dona una major adherència de bacteris en comparació a la dels films de 

nanopartícules ja que, com s’explica a l’estudi realitzat per Sunada et al.44, l’E. coli podria requerir d’un 

procés d’aniquilació en 2 passos (dany a la paret cel·lular i introducció d’espècies ROS a l’interior) i una 

major superfície de contacte podria afavorir aquesta aniquilació.  
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Fig. 2: Il·lustració del procés que s’experimenta en l’aniquilació del bacteri E. coli mitjançant reaccions fotocatalítiques.44 

No obstant, després d’aquesta justificació seria d’esperar que els films ultra fins d’òxid de titani fossin 

els que tinguessin una resposta antibacteriana superior, donada la seva superfície de contacte, però 

això no es compleix donada la seva complexitat, irregularitats superficials, i el seu gruix que fan que 

tingui una àrea específica reduïda en comparació a les altres dues nanoestructures i, en conseqüència, 

una producció d’espècies ROS inferior que fa menys eficient la resposta antibacteriana. Per tant, l’ús 

de nanotubs d’òxid de titani seria l’opció més adient per un tractament superficial antibacterià 

fotocatalític per davant de les altres opcions nanoestructurades. 

L’ús de nanotubs d’òxid de titani és un dels exemples més clars dins de l’ús de materials 

nanoestructurats ja que el titani és el material per excel·lència dins del món dels implants dentals i 

ortopèdics donada la seva biocompatibilitat.  

Com s’ha comentat, els nanotubs d’òxid de titani són fotocatalítics. El principal factor d’interès en que 

siguin fotocatalítics és l’alliberament d’espècies reactives d’oxigen durant les reaccions a la llum en 

longituds d’ona concretes, dins del rang dels UV en el cas dels nanotubs d’òxid de titani. Aquestes 

espècies reactives, anomenades ROS (de l’anglès: Reactive Oxygen Species), són microbicides no 

especialitzats i, en conseqüència, comunament reconegudes com les principals causants de l’activitat 

antibacteriana dels òxids metàl·lics.52 En el cas de l’òxid de titani les reaccions fotocatalítiques es donen 

sota il·luminació de rajos ultraviolats, per sota dels 390 nm de longitud d’ona.68 És quan s’il·lumina per 

sobre del band gap (rang d’energia on no es dona la conducció d’electrons dins d’un sòlid) que es 

generen parells d’electrons i forats i aquests es recombinen i/o prenen part dels processos de 

reducció/oxidació que tenen lloc a la superfície, donant com a resultat la generació de les ROS.25 Per 

tant, quant més elevada sigui la resposta fotocatalítica, major serà la quantitat de ROS al medi i 

l’activitat antibacteriana serà més gran. 
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Un dels principals problemes que sorgeix d’aquest estudi de l’activitat antibacteriana mitjançant la 

producció d’espècies ROS és que no existeixen uns estàndard per mesurar l’activitat microbicida arran 

de processos fotocatalitics.45 Aquest problema dona lloc a que s’experimenti amb una gran varietat de 

bacteris i  amb diferents condicions experimentals i fa molt més complexa la comparació de resultats 

entre estudis. 

La forma més habitual de produir els nanotubs d’òxid de titani és per anodizing (procés electroquímic 

d’oxidació, anodització) amb un annealing (tractament de recuit) posterior. Dins d’aquest procés hi ha 

diversos factors que poden fer variar les propietats físiques dels nanotubs (longitud, diàmetre, gruix de 

paret, etc.) i que, alhora, també fan variar les propietats antibacterianes dels mateixos (activitat 

antibacteriana, resposta fotocatalítica, etc.).24  

Les aplicacions biomèdiques al voltant de les quals s’està investigant mitjançant l’ús dels nanotubs 

d’òxid de titani són diverses: van des de aplicacions amb plaques solars47 fins a fotocatàlisi. Com el 

treball va enfocat en l’aplicació de la resposta fotocatalítica, es van investigar les diferents estratègies 

amb nanotubs de titani per aconseguir una resposta i unes propietats antibacterianes òptimes. Filant 

més prim, tractaments que fessin que la resposta a la llum es donés al rang de llum visible. 

Observant diversos articles es va veure que la primera part, la producció dels nanotubs d’òxid de titani, 

tenia una forta tendència a realitzar-se seguint un mateix mètode, donat que es tracta d’un mètode 

senzill. Es feia servir el mètode d’anodització, on anava variant el medi, el potencial o l’ànode, entre 

d’altres factors.  

La segona part del tractament és on es trobava més diversitat als articles científics consultats. Dins de 

la varietat d’opcions que es va trobar hi predominaven els dopatges de metalls, des de plata (Ag) fins 

a or (Au) o platí (Pt).15, 16, 22 Igualment, la gran part de les aplicacions estudiaven la resposta 

fotocatalítica posterior al tractament, alhora que també a alguns s’estudiava la seva resposta 

antibacteriana. Centrant la recerca en aplicacions més properes al tema es van trobar un parell 

d’investigacions al voltant del dopatge amb bismut (Bi).12,21  

A més a més de les opcions descrites al paràgraf anterior, també al voltant d’aplicacions 

antibacterianes, es va trobar l’ús de nitrogen (N) per dopar els nanotubs d’òxid de titani27,28,30-33 i, fins i 

tot, dopatges amb titani (III)40. Al següent apartat es descriuen totes les opcions que es van tenir en 

compte i les corresponents justificacions. 
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1.3. L’ús del dopatge de nitrogen (N) en superfícies de nanotubs d’òxid 

de titani (TiO2)  i les seves aplicacions 

Com s’ha mencionat anteriorment, l’ús de dopatges és una pràctica molt habitual en el món dels 

materials. Els dopatges ajuden a millorar una o diverses propietats del material on s’afegeixen. No 

obstant, s’ha de tenir en compte que diversos factors com les concentracions o el mètode emprat pel 

dopatge poden fer variar l’eficiència d’aquesta millora i/o perjudicar a altres propietats del material 

d’inici.  

Una de les propietats que més s’ha investigat respecte dels nanotubs d’òxid de titani ha sigut la 

resposta fotocatalítica. Com s’ha explicat a l’apartat 1.2., la resposta a la llum es dona quan s’exciten 

els electrons des de la capa de valència fins a la banda de conducció per dur a terme les diferents 

reaccions redox. Aquest fenomen succeeix sota radiació de llum ultraviolada, en el cas dels nanotubs 

d’òxid de titani.  

Sota l’acció de llum dins del rang visible no poden arribar a tenir una resposta eficient donat el seu 

band gap (3,2 eV, en fase Anatasa) i la recombinació dels electrons i forats generats per la llum. És per 

això que l’objectiu a l’hora de millorar la resposta fotocatalítica dels nanotubs d’òxid de titani acostuma 

a ser la disminució del band gap.30  

 

 

Fig. 3: Esquema il·lustratiu del procés de fotodegradació mitjançant espècies ROS.58 

No obstant, s’ha de tenir present una sèrie de factors que poden afectar a l’activitat fotocatalítica dels 

nanotubs d’òxid de titani, per tal d’obtenir la resposta més eficient possible. Alguns d’aquests factors 

depenen de la morfologia dels nanotubs: l’àrea superficial, la llargada, la distribució dels defectes, etc.. 

A més a més, a l’hora de parlar de dopatges, també hauríem de tenir cura de les concentracions 

utilitzades i el mètode emprat, com s’ha mencionat a l’inici d’aquest apartat. 
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Un exemple de l’efecte provocat pel mètode i els paràmetres emprats pel dopatge és l’estudi dels 

factors de l’anodització31, corroborant que en funció dels paràmetres utilitzats varia la resposta dels 

nanotubs ja que la microestructura del material és modificada d’una manera o una altra. 

Tenint en compte l’efecte produït per anodització i jugant amb altres paràmetres del dopatge es poden 

obtenir resultats interesants de cara a trobar la resposta fotocatalítica més eficient. Un exemple d’això 

l’estudi realitzat per Sadat et al. 30 sobre un dopatge de nitrogen utilitzant com a mètode la immersió 

en una solució d’amoníac (NH3·H2O). En aquest estudi es van tenir presents principalment el temps 

d’anodització per a la producció dels nanotubs i el temps d’immersió dels mateixos per fer el dopatge 

de nitrogen. Altres factors que també es van tenir presents van ser la temperatura de recuit i el 

tractament realitzat sobre els nanotubs posterior a la seva producció.  

La preparació experimental d’aquest estudi va ser la següent: 

• Un cop van tenir les mostres preparades, es va fer una anodització dins d’una solució 

d’etilenglicol (EG), 0,15 M NH4F i 3 vol% d’aigua ionitzada. Com a càtode es va fer servir una 

mostra d’acer inoxidable. Els paràmetres d’anodització van ser 60 V i una temperatura de 30 

ºC durant 4 h. Mentre que es duia a terme el primer pas, un agitador magnètic anava barrejant 

la solució. 

• El segon pas va ser fer una segona anodització sota les mateixes condicions però a diferents 

temps: 3, 4 i 6 h. Després de l’anodització es van agitar les mostres amb ultrasons per eliminar 

les restes superficials de sobre de la capa dels nanotubs. 

• A continuació, es feia un recuit sobre les mostres sense dopar. Es va fer a 3 temperatures 

diferents, 480, 500 i 520 ºC, durant 4 h a una velocitat d’escalfament de 1,5 ºC/min a pressió 

atmosfèrica. 

• Per realitzar el dopatge de nitrogen es van submergir les mostres en una solució d’amoníac a 

1 M durant diferents temps, 8, 15, 20 i 25 h. Amb un recuit posterior a l’aire per cristal·litzar 

els nanotubs dopats. El recuit es va fer a 500 ºC durant 4 h a una velocitat d’escalfament de 

1,5 ºC/min. 

• Finalment, es van tornar a submergir les mostres, però aquest cop en una solució de 5wt% 

H3PO4·Etilenglicol (EG) i posteriorment en etanol durant una hora en cada solució. Amb aquest 

pas s’obté una morfologia de open mouth, que fa més eficient l’adsorció del blau de metilè. 

Aquesta morfologia de open mouth és la resultant d’eliminar la capa superior irregular dels 

nanotubs d’òxid de titani. 



Caracterització i Optimització d’un Tractament Antibacterià de la Superfície de Titani  

  21 

 

Fig. 4: Imatges obtingudes per FESEM de la vista superior dels nanotubs d’òxid de titani dopats després del recuit durant 4 h a) sense 

cap tractament i b) després del tractament amb H3PO4 durant una hora per obtenir la morfologia open mouth.30 

Estudiant ara els resultats de l’article explicat prèviament, es començarà pels resultats obtinguts en 

relació al temps d’anodització durant el dopatge de nitrogen. La primera observació que es va realitzar 

va ser la reducció del band gap de 3,16 eV a 2,93 eV, en base a estudis previs de Sadat et al.32, ja que 

el mètode que es va triar per millorar l’activitat fotocatalítica va ser provocar aquesta reducció, que es 

deu al posicionament d’ions de nitrogen per l’estructura de l’òxid de titani. El dopatge en aquest cas 

es va fer mitjançant una immersió en una solució 1 M de NH3·H2O durant 15 h i un recuit posterior de 

2 h en aire. 

Centrant-nos ara en els resultats obtinguts per a diferents temps de recuit posterior al dopatge, es van 

obtenir els resultats de la següent taula: 

 

Taula 1: Paràmetres de longitud, diàmetre intern i gruix de paret pels 4 tipus de mostra: Pristine (sense dopar), N3 (dopat amb un recuit 

de 3 h), N4 (dopat amb un recuit de 4 h) i N6 (dopat amb un recuit de 6 h).30 
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Les conclusions que es van extreure d’aquesta primera part va ser que la longitud i el diàmetre intern 

creixien en proporció directa al temps de recuit, al contrari que el gruix de paret que ho feia en 

proporció inversa. Una altra observació que es va extreure, que ja s’havia observat en estudis previs 

de Mazierski et al.33, va ser que les mostres dopades són en general més llargues que les que no ho 

estan sota les mateixes condicions experimentals. 

Dins de l’anàlisi en relació amb el temps d’anodització, també es van estudiar la degradació del blau de 

metilè (MB) per les diferents mostres i la relació entre aquest mateix temps i el nivell de degradació 

sota llum visible durant 6 h. L’estudi de la degradació del MB és important ja que, al tractar-se d’un 

colorant orgànic, la seva fotodegradació es deu a la generació d’espècies ROS, les mateixes que 

s’encarreguen de l’eliminació de bacteris. En conclusió, estudiant la fotodegradació del MB s’obté una 

idea aproximada de l’eficiència de les espècies ROS generades. En aquest cas es van obtenir els gràfics 

mostrats a la Figura 5: 

 

Fig. 5: Gràfics de l’estudi de la degradació de les mostres en funció del temps i segons el seu temps d’anodització, c) evolució temporal de la 

degradació de MB sota llum visible durant 6 h per les diferents mostres i d) relació entre el temps d’anodització i el nivell de degradació sota 

llum visible.30 

D’aquesta segona part de l’anàlisi en relació amb el temps d’anodització es va concloure que el dopatge 

de nitrogen sí que generava activitat fotocatalítica dels nanotubs d’òxid de titani  exposats a llum visible 

i que aquesta activitat variava en funció del temps d’anodització degut als canvis de longitud dels tubs, 

ja que una major longitud fa que l’àrea d’adsorció sigui més gran.  

No obstant, observant els resultats amb la mostra N6 (la de major longitud de nanotubs), es pot 

comprovar que no dona lloc a una bona activitat fotocatalítica donat que, tot i presentar la major 

longitud de tub, també presenta una alta recombinació dels portadors de càrrega i uns electrons i 

forats fotogenerats amb una baixa esperança de vida dels mateixos. Per tant, tot i que una major 

longitud condiciona una millora de l’activitat fotocatalítica, també s’han de tenir presents altres factors 

com la recombinació entre els portadors i l’esperança de vida dels electrons i forats foto-generats. En 

aquest cas, la mostra que donaria els millors resultats seria la N4 ja que, a més a més de tenir una 

longitud de tub prou bona, donant lloc a una àrea d’adsorció bona en comparació a la resta de mostres, 

presenta un nivell de recombinació baix del portadors de càrrega.  
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Per una altra banda, també es van estudiar els resultats respecte el temps d’immersió durant el 

dopatge. Aquests resultats es van obtenir a partir de 4 mostres prèviament anoditzades a 4 h i amb un 

recuit a 500 ºC, però amb diferents temps d’immersió en la solució d’amoníac (8, 15, 20 i 25 h). El 

primer resultat que es mostra és la longitud final dels nanotubs després de la immersió a la Figura 6. 

 

Fig. 6: Imatges dels nanotubs d’òxid de titani anoditzats durant 4 h, amb un recuit a 500 ºC i immersos en la solució dopant d’amoniac durant 

a) 8, b) 15, c) 20 i d) 25 h.30 

D’aquesta primera imatge s’extreu que per a temps d’immersió superiors a 15 h es comença a produir 

una reducció en la longitud dels nanotubs. En canvi, la longitud dels mateixos no es veu alterada amb 

temps d’immersió més reduïts.  

Un altre factor que es va estudiar en funció del temps d’immersió va ser l’activitat fotocatalítica. 

Aquesta activitat es va estudiar observant la degradació d’una solució de MB sota llum dins del rang 

visible. Els resultats d’aquest estudi es van graficar en les imatges mostrades a la Figura 7. 

 

Fig. 7: Gràfiques de l’estudi de la degradació de les mostres en funció del temps i segons el seu temps d’immersió, c) evolució temporal de la 

degradació de MB sota llum visible durant 6 h per les diferents mostres i d) relació entre el temps d’immersió i el nivell de degradació sota 

llum visible.30 
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A la Figura 7 es pot observar que la mostra N15, immersa durant 15 h, és la que mostra un nivell més 

alt d’activitat fotocatalítica i te un nivell més alt de degradació. Com a conclusió s’extreu que, tot i que 

el nivell de degradació augmenta en fer créixer el temps d’immersió, a partir d’un cert temps 

d’immersió comença a minvar l’activitat fotocatalítica. Això es deu a que després de que els àtoms de 

nitrogen s’hagin dispersat per l’estructura dels nanotubs arribant a les 15 h d’immersió, el gruix de la 

paret i el nivell de dopatge es comencen a reduir amb el pas del temps. Aquest efecte és el causant de 

que l’activitat a N25 sigui encara inferior a la de N8. 

Un altre factor que s’ha de tenir present en el dopatge dels nanotubs és la inducció de tensions internes 

a l’estructura dels nanotubs d’òxid de titani al dispersar al seu interior els àtoms de nitrogen. Aquestes 

tensions internes augmenten en proporció directa al temps d’anodització i amb el temps d’immersió 

en la solució d’amoníac. Aquesta proporció es compleix fins a un cert límit ja que com s’ha observat, al 

arribar a les 25 h d’immersió aquestes tensions es redueixen, probablement per les tensions residuals 

que generen els àtoms de nitrogen al disposar-se dins l’estructura cristal·lina de l’òxid de titani. 

Aquestes tensions internes van ser estudiades a l’article de Dou et al..40 Com a conclusions d’aquest 

estudi es va extreure que totes les mostres experimentaven un recorregut similar durant el procés 

químic. Aquest recorregut comença amb una força de compressió a l’iniciar-se la capa d’òxid, continua 

amb una tracció amb l’inici dels nanotubs i finalment canvia a una llarga compressió. Aquesta llarga 

compressió final s’atribueix a l’oxidació dels ions Ti3+ de les parets dels nanotubs produïda pels ions H+ 

de la solució, seguit per l’absorció de la compensació de càrrega dels anions. 

En cas de que es dugués a terme el dopatge de nitrogen mitjançant l’anodització, també s’hauria de 

tenir present l’estudi de Jedi-Soltanabadi et al.36, on s’estudia la variació dels resultats del dopatge de 

nitrogen mitjançant l’anodització en funció del contingut d’aigua de la solució d’etilenglicol utilitzada 

com a electròlit. I més interesant encara, també s’hauria de tenir present la solució que s’afegís a la 

base d’etilenglicol. En l’estudi de Lin et al.39, observant els resultats obtinguts del test de degradació de 

taronja de metilè (MO), es pot apreciar que la resposta fotocatalítica sota llum visible és millor després 

de l’anodització (sense dopar) que sobre una mostra sense tractar. És per això que es creu que certes 

espècies amb fluor podrien dopar de certa forma els nanotubs d’òxid de titani produint una millora en 

la seva activitat fotocatalítica. No obstant, també s’ha de tenir present que en altres estudis també s’ha 

observat una millor activitat fotocatalítica sobre nanoestructures degut a l’augment de superfície 

d’absorció, entre d’altres paràmetres.38 
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Fig. 8: Gràfica de la degradació sota llum dins del rang visible de mostres de TNTs dopades amb nitrogen, TNTs sense dopar i mostres sense 

tractar. 39 

Introduint-nos en l’article citat a l’apartat anterior28, el tractament que es va fer servir pel dopatge de 

nitrogen va ser un recuit amb N2 gas a una temperatura i temps determinats als nanotubs d’òxid de 

titani prèviament produïts per anodització. En el cas concret de l’article es va fer el recuit durant 3 h. 

a 450 ºC, variant la concentració del dopant entre un 0 i un 9,47 % amb l’ajuda d’un controlador de 

flux que variava entre 0 i 500 cc/min.  

Els resultats d’aquest dopatge de nitrogen va ser un augment d’un 125 % en l’activitat fotocatalítica 

atribuït a la reducció del band gap donat que el dopatge origina un reservori de portadors i disminueix 

la ràtio de recombinació entre electrons i forats per a una concentració del 9,47 at % de dopant dins 

dels nanotubs d’òxid de titani. L’activitat fotocatalítica es va estudiar mitjançant la degradació de MB 

sota la il·luminació de llum visible. A la Figura 9 podem observar l’evolució de la concentració de MB 

en funció del temps per a les diferents concentracions de dopant. 

 

Fig. 9: Gràfic de l’evolució temporal de la concentració de MB davant de la reacció de la llum visible dels nanotubs d’òxid de titani dopats a 

diferents concentracions de dopant.28 
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Les aplicacions possibles a aquest tractament serien semblants a les que ja es realitzen amb els 

nanotubs d’òxid de titani, com poden ser l’aplicació en la generació d’energies renovables, la fotòlisi 

de l’aigua o en superfícies d’implants ortopèdics i dentals, entre d’altres, però al tenir una resposta a 

la llum dins del rang de la llum visible es podrien dur a terme sota unes condicions no possibles sense 

el dopatge i que poden aportar un camp d’aplicació més ampli. 

En el nostre cas, s’està buscant que l’aplicació sigui el seu ús en superfícies d’implants i/o equipament 

de quiròfan per combatre l’atac d’agents infecciosos que es pugui donar durant la col·locació de 

l’implant. Amb aquesta aplicació es vol que, mitjançant la reacció a la llum del quiròfan (dins del rang 

visible), es pugui produir una activitat antibacteriana òptima a la superfície del material que disminueixi 

el risc d’infecció durant la intervenció. 

1.4. Estudi de les alternatives experimentals 

Les alternatives que finalment es van plantejar com a punt de partida del present treball després de la 

recerca bibliogràfica van ser els dos estudis que optaven pel dopatge de bismut12, 21, un de dopatge 

amb plata5, un altre que dopava amb nitrogen7 i, per últim, el dopatge amb titani (III)11. 

La primera alternativa que es va descartar va ser la que optava per dopar amb titani (III) donat que és 

una valència a la que no és gaire estable el titani. 

A continuació es va observar el procés experimental que s’havia de dur a terme a cadascuna de les 

opcions restants per veure si al laboratori es tenien els químics necessaris per a la realització a l’abast 

o, en cas de no tenir-los, si la seva compra era una opció viable. 

Revisant els mètodes emprats als dos casos que implicaven dopatge amb bismut es va veure el 

següent: en el primer cas, en el que es vol obtenir bismuth iodide oxide (BiOI), es fa a partir d’una 

solució amb nitrat de bismut, compost amb el que no comptàvem al laboratori i, en el segon cas, per 

obtenir el dopatge de bismut es fa servir clorur de bismut, que era un altre compost amb el que tampoc 

comptàvem al laboratori. La compra d’aquests compostos era una opció viable, però la seva difícil 

manipulació va ser el que va decantar la balança cap a altres opcions. 

Finalment quedaven dues opcions: el dopatge de nitrogen i el de plata. Tots dos processos eren viables 

a fer experimentalment al laboratori, per tant, es va continuar cercant més informació al respecte 

d’aquests dos articles i es van trobar dos més, en relació a cadascun d’ells respectivament. Per una 

banda, un era la review de l’article que tractava el dopatge de plata27 i, per l’altra, un article que 

tractava el dopatge de nitrogen mitjançant un recuit28.  
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Després de llegir tots dos documents, es va decidir realitzar l’opció del dopatge de nanotubs de TiO2 

amb nitrogen per recuit, donat que segons la cerca bibliogràfica feta, fins el moment cap estudi havia 

avaluat la resposta antibacteriana al mateix, amb l’excepció de l’únic antecedent que es va trobar al 

respecte de la resposta antibacteriana, l’article fet pel Zheng et al.42 Dins d’aquest article se segueix un 

procés semblant (producció dels nanotubs d’òxid de titani, dopatge de nitrogen i estudi de la resposta 

antibacteriana dels mateixos), però els mètodes de producció dels nanotubs i de dopatge són diferents 

als que es plantejaran en aquest treball. A més a més, tampoc es disposava de l’equip necessari per 

dur a terme el dopatge de nitrogen segons aquest antecedent, ja que es fa servir una N-PIII (nitrogen 

plasma immersion ion implantation). 

En el següent apartat s’explica amb detall l’opció del dopatge de nitrogen i les seves aplicacions. 

1.5. Objectius i abast del treball 

L’objectiu inicial del treball es trobar un tractament superficial que, sobre la superfície de l’instrumental 

i/o sobre la superfície dels equips que es troben habitualment dins d’un quiròfan, en resposta a la llum 

de dins del rang visible pugui combatre els agents infecciosos que intentin adherir-se a la superfície 

dels mateixos durant qualsevol intervenció dins del quiròfan. Des d’un principi era clara la idea de que 

es volia realitzar un tractament fotocatalític però, donat que es volia fer sobre una superfície de 

nanotubs d’òxid de titani, s’havia de trobar un tractament que millorés la resposta fotocatalítica 

d’aquesta superfície per tal de que fos més beneficiosa sota l’efecte de llum de dins del rang visible. 

Després de dur a terme la recerca bibliogràfica es va definir que el tractament a seguir seria el dopatge 

amb nitrogen, com ja hem explicat durant els apartats anteriors. D’aquesta elecció va sortir un objectiu 

més concís del treball, ja que fins on arribava el nostre coneixement i la nostra recerca no s’havia 

investigat la resposta antibacteriana d’aquest tractament. Per tant, el segon objectiu que es va 

plantejar dins d’aquest treball és estudiar la resposta antibacteriana al dopatge de nitrogen sobre la 

superfície de nanotubs d’òxid de titani. 

Dins de l’abast del treball es volen incloure els següents passos: la producció dels nanotubs de titani, 

el tractament sobre la superfície produïda (dopatge de nitrogen), l’estudi de la resposta fotocatalítica 

posterior al dopatge i l’estudi de la resposta antibacteriana del tractament.  

El primer pas, la producció dels nanotubs, farà servir un procediment posat a punt prèviament al grup 

de recerca BBT29. Per tant, se seguirà el mateix procediment emprat en aquest treball, però adaptant 

alguns factors (temps, distància, etc.) en funció dels productes que es vagin obtenint 

experimentalment. 
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Posteriorment a la producció dels nanotubs es realitzarà el recuit amb nitrogen atmosfèric. Ens 

basarem en la metodologia emprada a l’article abans citat28, ajustant les condicions experimentals al 

nostre laboratori. També s’experimentarà amb els diferents factors del recuit (temperatura, temps, 

concentració de nitrogen, etc.) per mirar d’obtenir uns resultats significatius i conclusions. Després de 

realitzar el dopatge de nitrogen, el següent pas serà l’estudi de la resposta fotocatalítica resultant, per 

tal de comprovar que s’ha aconseguit la millora de propietats desitjada. 

Finalment, un cop s’obtinguin les diferents mostres de nanotubs dopades amb nitrogen, s’estudiarà la 

seva resposta antibacteriana exposant-les a bactèries Gram-positiu i Gram-negatiu. A partir d’aquesta 

exposició, s’estudiarà la seva resposta antibacteriana en respondre a la llum dins del rang visible. 

Aquest últim assaig es farà en base a la recerca bibliogràfica i també tenint presents els protocols propis 

del centre per fer aquest tipus d’assaig. 

1.6. Condicions inicials i limitacions 

Abans de començar la part experimental, tenint en compte el tema amb el que es volia investigar, ja 

se sabia que l’abast del treball es veuria limitat en el temps ja que només comptàvem amb 3-4 mesos. 

No obstant això, es volia treure el màxim partit a aquests 4 mesos per poder avançar a nivell 

experimental en aquesta investigació de llarg termini.  

Complicant més encara la realització de la part experimental, a mitjans de març, a causa d’un brot 

d’infecció de la covid-19, la universitat va haver de tancar. Després de tres setmanes de tancament, es 

van anul·lar totes les activitats presencials fins a finals de juny.  

Finalment, després d’uns mesos, la direcció de l’EEBE va permetre d’allargar l’entrega del TFG fins el 

novembre per tal de dur a terme la planificació d’assaigs plantejada. Per tant, tenint acabada la part 

teòrica al juny, es disposava dels mesos de juliol, setembre i octubre per realitzar la part pràctica. Tot 

això, tenint presents les condicions amb les que es podria treballar a la tornada en funció de les  

mesures preventives i comptant amb la possibilitat de que hi hagués un rebrot a la tardor.
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2. Materials i mètodes 

Es van estudiar 4 tipus de mostres de titani, a nivells generals: sense tractar, anoditzades sense 

decapar, anoditzades decapades i anoditzades decapades dopades amb nitrogen. Les mostres amb 

nanotubs d’òxid de titani van ser produïdes mitjançant l’anodització de discs de titani, pel decapat es 

va fer una immersió en H3PO4·Etilenglicol i Etanol i pel dopatge es va realitzar un recuit sota atmosfera 

de nitrogen. 

2.1. Preparació de les mostres pel polit 

Per produir les mostres inicials es van fer servir barres cilíndriques de titani comercialment pur de grau 

2 de 10 mm de diàmetre, d’on es van extreure discs d’un gruix de 2 mm. Un cop obtingudes les mostres, 

es van empaquetar en resina MECAPREX MA2+ de PRESI, fent servir motllos cilíndrics de STRUERS de 

27 mm d’alt i 30 mm de diàmetre i un volum de resina de 10 mL. Les mostres es van encapsular a la 

resina de forma individual. 

Prèviament a ficar les mostres en els motllos amb resina, es va enganxar un cable a la part posterior de 

la mostrar emprant adhesiu de cianocrilat (Loctite®) i solució col·loïdal de plata, per fer possible la 

conducció elèctrica d’un extrem del cable a la part anterior de les mostres i així poder realitzar 

l’anodització sense haver d’extreure les mostres de l’encapsulat. 

2.2. Polit de les mostres 

Les mostres es van polir amb papers de carbur de silici de diferents mides de partícula (P400,  P1200, 

P2500 i P4000 mesh) per deixar la superfície de les mostres llisa. Un cop estaven polides les mostres, 

es tornaven a polir, però aquest cop sobre una suspensió d’alúmina a 1 µm de mida de partícula, per 

generar un acabat especular. 
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2.3. Anodització 

Abans de fer l’anodització es va netejar la superfície de les mostres amb etanol, es van eixugar amb 

aigua destil·lada i es van assecar a l’aire. El sistema emprat per fer l’anodització constava de 3 parts 

fonamentals: un sistema de dos elèctrodes, per una banda la mostra polida de titani com a ànode i per 

l’altra platí com a càtode, ions fluor com electròlits i una font d’alimentació de corrent continu (DC). 

La font d’alimentació utilitzada va ser la Xantrex XFR 600-2, una font programable en DC. Les mostres 

es van anoditzar en una solució de 0,5 wt.% NH4F (Sigma-Aldrich) en glicerol (1,2,3-propanetriol) 

(Sigma-Aldrich) amb un contingut inicial en aigua <0,03 wt.% i amb una viscositat dinàmica de 1350 

mPa·s a 20 ºC. Les quantitats que es van fer servir per a la solució van ser 0,66 g de NH4F i 132 g de 

glicerol. 

 

Fig. 10: Esquema de muntatge de l’anodització.29 

L’anodització es va dur a terme a un voltatge de 20 V fent servir diferents períodes de temps de 1, 2, 

4, 8 i 17 h. Un cop acabada l’anodització, es van eixugar amb aigua destil·lada les mostres i es van 

assecar a l’aire. 

2.4. Decapat dels nanotubs d’òxid de titani 

Posteriorment a l’anodització, es va dur a terme un tractament de decapat amb la intenció de fer que 

els nanotubs tinguessin una morfologia de open mouth i d’eliminar part del carboni que hi pogués 

haver contaminant les mostres. 
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Aquest decapat es va realitzar mitjançant la immersió de les mostres primer en H3PO4·Etilenglicol i 

després en etanol, durant una hora a cadascuna. Les quantitats que es van fer servir per la primera 

solució van ser 90 g d’etilenglicol i 5,3 g d’H3PO4 al 85% de puresa i una densitat de 1,69 g/cm3. 

2.5. Caracterització de les mostres 

Per estudiar l’estructura i la morfologia dels nanotubs d’òxid de titani es van fer servir microscopis 

electrònics de rastreig (FIB Zeiss Neon40, Zeiss Oberkochen, Alemanya, i FE-SEM JEOLJSM-7001F, Jeol, 

Tokyo, Japó). Alhora, també es va estudiar la composició de la capa de nanotubs fent servir 

fluorescència de raigs X per energia dispersiva en un equip SEM-EDS (Phenom XL Desktop SEM). El 

microscopi va treballar a un voltatge de 15 kV i una distància de treball de 8 mm. 

Tots dos estudis es van dur a terme per comprovar que la producció dels nanotubs fos efectiva i els 

canvis produïts pel decapat. A més a més, també va ser útil per comprovar l’efectivitat del dopatge de 

nitrogen. 

2.6. Rugositat de la superfície 

Per estudiar la rugositat de la superfície es van fer servir 4 tipus de mostra: una mostra sense tractar, 

mostres anoditzades a 4 h dopades amb nitrogen sense decapat, mostres anoditzades a 4 h sense 

dopar amb decapat i mostres anoditzades a 4 h dopades amb decapat. L’equip fet servir per mesurar 

la rugositat va ser un rugosímetre Micromesure 2 Station 3D (STIL).  

La rugositat es va mesurar en una àrea de 0,25 mm2 amb un pas de 10 µm damunt de cadascun dels 

tipus de mostres assajats. 

2.7. Mesura de l’angle de contacte 

En aquest estudi també es van fer servir els mateixos tipus de mostra que a l’estudi de la rugositat: 

mostres sense tractar, mostres anoditzades a 4 h dopades amb nitrogen sense decapat, mostres 

anoditzades a 4 h sense dopar amb decapat i mostres anoditzades a 4 h dopades amb decapat. Per 

estudiar l’efecte superficial del dopatge i dels diferents processos aplicats a la superfície, es va estudiar 

l’angle de contacte en mode de gota sèssil amb l’equip OCA 15EC de Dataphysics fent servir com a 

líquid un volum de 3 µL d’aigua destil·lada.  

Es van fer 10 mesures per a cada tipus de mostra per obtenir uns estadístics raonablement consistents. 
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2.8. Estudi de l’estructura cristallina amb difracció de raigs X 

Per aquest estudi es van emprar 3 tipus de mostres: una de titani sense tractar, una anoditzada a 4 h 

decapada sense dopar i una anoditzada a 4 h dopada amb decapat. L’equip emprat per XRD va ser un 

difractòmetre Bruker, model Advance D8, en configuració Theta/Theta, geometria Bragg-Brentano. Les 

dades van ser mesurades amb un rang de mesura (2) entre 10 i 90º utilitzant una amplitud de pas de 

0,02º, 50 s/º i un temps de pas de 4 s. El feix d’electrons generador dels raigs X tenia un voltatge de 40 

kV i una intensitat de 20 mA. L’estudi de l’estructura cristallina tenia com a objectiu determinar-ne el 

tipus i si aquesta havia estat afectada pel dopatge amb nitrogen.  

2.9. Dopatge de les mostres 

El dopatge amb nitrogen és l’última etapa de que es va realitzar sobre les mostres. Es va dur a terme 

en un forn tubular amb tub d’alúmina (Hobersal) mitjançant un recuit, en atmosfera de nitrogen,               

a 450 ºC durant un temps de 2 h i deixant refredar dins del forn, per evitar l’oxidació del material. 

El muntatge va ser constituït amb dos tubs de plàstic, dos taps foradats, dos tubs de vidres, un forn, 

una entrada de nitrogen gas i un recipient. Un dels tubs connectava l’entrada de nitrogen amb l’entrada 

al forn i l’altra connectava la sortida del forn amb el recipient. La funció dels taps era impedir que entrés 

oxigen a l’interior del tub i el recipient, ple d’aigua, es va fer servir com a controlador de pressió.  

Si l’aigua del recipient deixava de bombollejar, s’augmentava el nivell de nitrogen a la sortida per a que 

no es formés una depressió que introduís oxigen a l’interior del forn. 

 

Fig. 11: Esquema de muntatge del recuit per fer el dopatge amb Nitrogen. 
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2.10. Estudi de l’activitat fotocatalítica 

L’estudi de l’activitat fotocatalítica de les mostres es va fer estudiant la degradació del blau de metilè 

en el temps. L’evolució en el temps de la concentració de MB es va seguir amb la Synergy HTX 

Multimode Microplate Reader (Bio-Tek Instruments, VT, USA) mesurant l’absorbància a un pic de 

longitud d’ona de 660 nm. La concentració inicial de MB que es va preparar va ser de 10 mg/L. Les 

mostres es van disposar individualment en un BioLite 48 Well Multidish de Thermo Fisher Scientific, 

abocant un volum inicial d’1 mL de solució de MB damunt de cada mostra. 

Com a font de llum es van fer servir dos tipus: una TUV 11 W/2P UVC de Philips, per realitzar l’assaig 

sota llum dins del rang UV, i una DULUX® S BLUE UVA 9 W/71, per realitzar sota llum dins del rang UV-

visible. Els respectius espectres d’emissió es presenten al punt 3.2. d’aquesta memòria. 

2.11. Recta de calibratge del MB 

Per analitzar les mesures del Synergy HTX Multimode Microplate Reader, com es mesurava 

absorbància, es van passar a percentatge (%). Per fer-ho es van mesurar dins d’un BioLite 48 Well 

Multidish de Thermo Fisher Scientific volums d’1 mL a diferents concentracions de MB. Les 

concentracions que es van fer servir van ser: 10 mg/L, 7,5 mg/L, 6,5 mg/L, 5 mg/L, 3,5 mg/L, 2,5 mg/L i 

1 mg/L. Com a control de 0 es va fer servir 1 mL d’aigua destil·lada.  

Posteriorment a la mesura, amb l’ajuda del software d’Excel, es va calcular la recta de calibratge 

mitjançant el càlcul de la línia de tendència, l’equació de la recta i el paràmetre R2. 

2.12. Estudi de la resposta antibacteriana dels nanotubs d’òxid de titani 

dopats amb nitrogen 

L’estudi de la resposta antibacteriana que es va plantejar es va enfocar en estudiar l’adhesió dels 

bacteris a la superfície de les mostres. Per fer-ho es va fer un recompte de les colònies formades a 

cadascuna de les formades a placa de Petri amb Agar i medi de cultiu BHI per les dilucions adients.  

Com a medi de cultiu dels bacteris es va fer servir una solució tampó de fosfat, també coneguda com 

PBS, de Gibco, amb una composició de 2,7 mM de clorur de potassi, 140 mM de clorur de sodi i 10 mM 

de fosfat. La solució es va preparar amb una pastilla de PBS per cada mig litre d’aigua destil·lada. 

Posteriorment a la preparació de la mateixa, es va dur a terme un autoclau a 121 ºC a una pressió d’1 

bar durant 30 minuts per assegurar condicions d’esterilitat.  
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Un cop obtingut el medi de cultiu estèril, es van retirar 10 mL de medi de cultiu i s’hi va abocar una 

colònia de bacteri S. aureus (soca CCUG 15915, Culture Collection University of Göteborg, Sweden). 

Aquesta mostra es va fer servir com a inòcul per la resta d’assajos amb bacteris. Aquest va ser introduït 

a l’estufa a 37 ºC, barrejant prèviament amb l’ajuda d’un vòrtex per homogeneïtzar la solució. 

Per altra banda, la preparació de les plaques de Petri es va fer amb una solució líquida de BHI, el mateix 

medi emprat com a medi de cultiu, amb una concentració de 37 g/L amb Agar Bacteriològic  (Scharlau 

Microbiology) amb una concentració de 14 g/L. Després de la preparació de la solució es va dur a terme 

el mateix procediment d’esterilització que s’havia fet servir pel medi de cultiu per assegurar condicions 

estèrils. 

També amb l’objectiu d’assegurar condicions estèrils, abans de fer l’assaig, es van submergir totes les 

mostres en Etanol durant un temps de 3 h i posteriorment es van esbandir amb aigua destil·lada per 

eliminar qualsevol traça d’Etanol que pogués alterar el resultat de l’assaig. 

Començant ja amb el procediment experimental dels assajos amb bacteris, el primer pas va ser fixar 

l’absorbància del medi amb bacteris a emprar a l’assaig. L’absorbància objectiu era de 0,2, mesurada 

en un fotòmetre amb pic de longitud d’ona a 600 µm, ja que en estudis anteriors del grup de recerca 

BBT s’havia comprovat que per a una absorbància de 0,2 s’obtenia una concentració de bacteris 

propera a 1x108  bacteris/mL. 

Per dur a terme l’assaig amb les mostres es va introduir la font de llum (DULUX® S BLUE UVA 9 W/71) 

a l’estufa per produir les ROS amb una temperatura ambient on poguessin viure els bacteris, a 37 ºC. 

Les mostres es van introduir a l’estufa sota la font de llum dins d’un BioLite 48 Well Multidish de 

Thermo Fisher Scientific amb la tapa posada, per evitar que s’evaporés el medi i, en conseqüència, 

morissin els bacteris. Damunt de cada mostra es va abocar amb una pipeta de 20 a 200 µL un volum 

de 50 µL de la solució de medi i bacteris amb una absorbància de 0,2. Les mostres es van exposar durant 

un temps d’1 hora sota la font de llum dins de l’estufa. 

Posteriorment a l’exposició de les mostres, de seguit s’extreien les mostres del Well Multidish i es 

col·locaven les mostres de forma individual en falcons de 15 mL amb 1 mL de medi. Prèviament a la 

introducció de les mostres als falcons es va fer una neteja dels bacteris no adherits aplicant amb un 

comptagotes un remull de PBS per fer-los lliscar de la superfície.  
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Tenint present que pel recompte de colònies s’havia d’aconseguir un nombre de colònies d’entre 30 i 

30066, per tal d’aconseguir uns bons estadístics, es van preparar 4 dilucions pel sembrat a les plaques 

de Petri, a 1/10, 1/100, 1/1000 i 1/10000. Les dilucions es van fer extraient 100 µL de la solució inicial 

dels falcons i afegint 900 µL de medi de cultiu, i així successivament fins a 4 cops, fent cadascuna de les 

noves solucions dins dels pous del Well Multidish, sacsejant-lo en mig de cadascuna de les extraccions 

ja que els bacteris tendeixen a precipitar a la solució amb el medi. 

Per realitzar el sembrat es va fer servir una pipeta de 20 a 200 µL per fer extraccions de 100 µL de cada 

pou i abocar-ho sobre el medi d’Agar-BHI solidificat a la placa de Petri. Per escampar-ho es va fer servir 

una nansa de vidre que, entre sembra i sembra, es dipositava en alcohol i s’esterilitzava mitjançant la 

flama d’un encenedor d’alcohol.  

Per finalitzar l’assaig, es van introduir les plaques a l’estufa a 37 ºC durant un temps de 24 hores. Un 

cop transcorregut el lapse de temps, es realitzava el recompte de colònies formades a cadascuna de 

les plaques amb agar-BHI. 
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3. Resultats i discussió 

3.1. Caracterització de la superfície 

3.1.1. La formació dels nanotubs en funció del temps d’anodització 

Un cop preparades les primeres mostres anoditzades, una primera inspecció ocular amb lupa binocular 

va mostrar que les mostres amb temps d’anodització de 8 i 17 h presentaven fragilitat superficial 

elevada.  

 

Fig. 12: Imatge de la superfície d’una mostra després d’anoditzar-la durant 8 h. 

El primer grup de mostres que es caracteritzar amb el SEM va ser un conjunt de mostres sense decapar 

amb una mostra per temps d’anoditzat a 1, 2, 4 i 17 h. Amb aquesta caracterització es va confirmar 

que quant més gran era el temps d’anoditzat, més fràgil era la superfície resultant de nanotubs d’òxid 

de titani. Per altra banda, tot i que les mostres a 8 ó 17 h sortien més fràgils, els nanotubs quedaven 

més definits morfològicament a la superfície en proporció directa al temps d’anoditzat, com es pot 

observar a la Figura 13. 
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Fig. 13: Imatges dels nanotubs d’òxid de titani sobre titani obtingudes amb el SEM. De l’A a la D es mostren les superfícies resultants després 

d’una anodització a 20 V durant 1 (A), 2 (B), 4 (C) i 17 (D) hores. 

Parant atenció a la Figura 13, arran de les imatges, es pot apreciar que, tot i que la mostres per un 

temps d’anodització de 17 h és on ha quedat la producció millor definida a nivell superficial, la fragilitat 

que mostra la Figura 13 D no és compatible amb un tractament superficial sobre implants de titani. Un 

tractament superficial fràgil tindria una molt difícil manipulació a l’hora de col·locar l’implant, a més a 

més de que seria pràcticament inviable recobrir de forma tan fràgil un implant. 

Per l’altra banda, les mostres per a temps d’anodització de 1, 2 i 4 h, tot i no quedar tan ben definides 

a nivell superficial, van demostrar tenir un resultat superficial menys fràgil. Aquesta qualitat va ser 

causada per fer servir uns temps d’anodització més curts, fet que va provocar que la capa superior dels 

nanotubs produïts fos més compacta i alhora més manipulable.  

Per tant, pensant en una aplicació per implants i en conseqüència a les primeres imatges obtingudes 

pel SEM, es va decidir descartar els grups de mostres anoditzades a 8 i 17 h i es van mantenir els grups 

amb temps d’anodització de 1, 2 i 4 h.  
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3.1.2. L’eficiència del decapat 

La segona observació que es va fer amb el SEM va ser per comprovar si el decapat que s’havia aplicat 

a les mostres posteriorment a l’anodització havia tingut èxit. Un bon resultat hauria de donar una 

superfície similar a la que s’observava a la imatge D de la Figura 13, però amb més estabilitat. Es van 

comparar dues mostres anoditzades durant un temps d’1 hora, una decapada i una altra sense 

decapar. 

 

Fig. 14: Imatges dels nanotubs d’òxid de titani sobre titani obtingudes amb el SEM. Es mostren les imatges de la mostra amb decapat (a la 

dreta) i la mostra sense decapar (a l’esquerra). Barra d’escala: 1 µm. 

Fent una comparació entre les dues imatges representades a la Figura 14 es pot observar que a la 

imatge de l’esquerra, la de la mostra sense decapar, no es pot apreciar la presència de nanotubs oberts 

a nivell superficial. En canvi, a la imatge de la dreta sí que es poden apreciar alguns nanotubs. No 

obstant, no s’ha assolit del tot el decapat, ja que no s’han obert superficialment tots els nanotubs. 

El fet de que no es pugui dur a terme el decapat del tot pot ser a causa del gruix de la superfície que hi 

ha sobre els nanotubs, necessitaria un tractament de decapat més agressiu per assolir un decapat total. 

La raó d’aquest gruix seria deguda al poc temps d’anoditzat que no ha fet possible el desenvolupament 

complert de l’entrada dels nanotubs. Aquesta limitació d’efectivitat en el decapat, no obstant, no fa 

que el tractament sigui inútil ja que dona altres profits a les mostres. 

Un d’aquests profits va ser comprovar que la presència de carboni a les mostres que havien estat 

decapades era inferior a la de les mostres sense decapar. Per tant, tot i que no deixés clars efectes 

sobre els nanotubs a nivell morfològic, l’eliminació de carboni fa que el procés de decapat sigui 

beneficiós pel tractament superficial que es vol aconseguir. 
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Fig. 15: Presència atòmica a les mostres en percentatge, mesurada per EDS. A l’esquerra la mesura a la mostra sense decapar i a la dreta la 

mesura a la mostra decapada. 

3.1.3. L’efectivitat del dopatge 

A l’hora d’avaluar el dopatge, per tal de comprovar que fos efectiu sobre la superfície, es va emprar 

EDS per mesurar la concentració de nitrogen que hi havia sobre les mostres. Observant les diferents 

concentracions d’elements sobre les mostres dopades, mostrat a la Figura 16, es va corroborar que el 

tractament de recuit que s’aplicava a les mostres era eficaç. 

 

Fig. 16: Presència atòmica a una mostra dopada en percentatge, mesurada per EDS. 

3.1.4. Anàlisi de la difracció per raigs X 

L’anàlisi dels resultats obtinguts de XRD es va fer amb comparatives amb les fitxes JCPDS de les 

estructures cristal·logràfiques probables. Les fitxes que es van contemplar per analitzar les mesures de 

XRD van ser les següents: Titani-α amb el codi 03-065-3362 (per la mostra sense tractar), Òxid de Titani 

amb el codi 01-089-3074 (per la mostra anoditzada i decapada) i TiN estequiomètric amb el codi 01-

087-0633, TiN no estequiomètric amb el codi 00-041-1352, Òxid de Titani en fase Anatasa amb el codi 

00-021-1272 i en fase Rutil amb el codi 03-065-0191 (per la mostra anoditzada, decapada i dopada 

mitjançant un recuit amb nitrogen).  

Els resultats obtinguts per la mostra anoditzada també es van comparar amb els valors per l’Òxid de 

Titani en fase Anatasa i Rutil amb l’objectiu de corroborar que sense dur a terme el tractament de 

recuit l’òxid de titani no assoleix cap de les dues fases.  
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Fig. 17: Espectres de XRD per a cada tipus de mostra, amb l’indexat dels pics en base a les fitxes. 

 

Fig. 18: Espectres de XRD per a cada tipus de mostra, amb l’indexat dels pics en base a les fitxes pel rang de 70 a 85 º d’angle 2Theta. 
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La primera conclusió que es pot treure d’aquest anàlisi és l’evidència dels 3 pics principals, existents a 

tots 3 espectres que es mostres a la Figura 17, que marquen els principals angles de difracció pel Titani 

a 35,1, 38,5 i 40,2 º. Per altra banda. També es poden apreciar altres pics que destaquen en comparació 

de les mesures per la mostra de Titani Control i que afirmen el canvi d’estructura en conseqüència a 

l’anodització i al dopatge, mostrats a les Figures 17 i 18. 

 

Pics de la Fitxa Fitxa Titani α (Angle 2Theta º) Mostra Ti Control (Angle 2Theta º) 

Pic de màxima intensitat 40,17 40,25 

Pic secundari 38,41 38,47 

Pic secundari 35,09 35,12 

Pic terciari 70,65 70,69 

Taula 2: Comparació entre els angles 2Theta mesurats per XRD amb la mostra de TiControl i la fitxa del Titani Alfa. 

Observant la 1ª fitxa, la del Titani Alfa, i comparant-la amb les mesures de XRD del Ti Control, com es 

mostra a la Taula 2, es van trobar semblances significatives. Tot i que les intensitats mesurades a un 

lloc i l’altre no acabaven de ser proporcionals, el fet de difractar en angles 2Theta tan similars va servir 

per extreure la primera conclusió d’aquest anàlisi de XRD. 

Com a primera conclusió, en base a la Taula 2, es pot afirmar que la mostra de Titani Control que es va 

fer servir a l’estudi de XRD tenia una estructura cristallina de titani-α, sense presència significativa 

d’òxids de titani. 

Passant ara al següent tipus de mostra, observant la fitxa de l’Òxid de Titani, la de l’òxid de titani en 

fase Anatasa i la de fase Rutil i comparant-les amb les mesures de XRD de la mostra anoditzada a 4 h i 

decapada, es van obtenir les Taules 3 i 4. La primera conclusió que es va extreure d’aquesta segona 

comparació va ser confirmar que al no haver tractat les mostres tèrmicament, com es fa amb el recuit 

durant el dopatge amb nitrogen, no es podia assignar cap fase a l’òxid de titani obtingut amb l’anoditzat 

i el decapat. Les semblances entre les fitxes de l’òxid de titani en fase Anatasa i Rutil i els pics mesurats 

a aquest tipus de mostres no eren significatives i eren gairebé nul·les. 
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Pics de la Fitxa Fitxa Òxid de Titani (Angle 

2Theta º) 

Mostra 4h OM (Angle 2Theta º) 

Pic de màxima intensitat 39,71 40,25 

Pic secundari 34,85 35,20 

Pic secundari 62,49 63,04 

Pic terciari 76,63 76,25 

Taula 3: Comparació entre els angles 2Theta mesurats per XRD amb la mostra anoditzada 4 h i decapada i la fitxa de l’Òxid de Titani. 

 

Pics de la Fitxa Fitxa Òxid de Titani en 

fase Anatasa (Angle 

2Theta º) 

Pics de la Fitxa Fitxa Òxid de Titani en fase 

Rutil (Angle 2Theta º) 

Pic de màxima 

intensitat 

25,28 Pic de màxima 

intensitat 

27,44 

Pic secundari 38,58 Pic secundari 36,09 

Pic secundari 53,89 Pic secundari 54,33 

Pic terciari 62,69 Pic terciari 69,01 

Taula 4: Pics de difracció de les fitxes de l’Òxid de Titani en fase Anatasa i Rutil. 

Analitzant les semblances entre l’Òxid de Titani i la mostra mesurada, com a segona conclusió 

d’aquesta comparació, entre els pics de la fitxa de l’Òxid de Titani i la mostra de Titani anoditzada 4 h 

amb decapat es pot comprovar que la mostra estudiada segueix una estructura cristallina en concòrdia 

amb el que s’indica a la fitxa utilitzada com a referència. Per tant, es pot afirmar que s’aconsegueix 

Òxid de Titani sobre la superfície després de l’anodització. No obstant, amb aquesta comparativa 

encara no es troben semblances significatives com per assignar-li una fase, com s’ha mencionat abans. 

A continuació, iniciant l’última comparació d’aquest anàlisi, observant la fitxa del TiN estequiomètric, 

el no estequiomètric i les mesures de XRD per la mostra anoditzada 4 h, amb decapat i dopada es va 

obtenir la Taula 5. 
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Pics de la Fitxa Fitxa TiN no esteq. (Angle 

2Theta º) 

Mostra 4h OM N (Angle 2Theta º) 

Pic de màxima intensitat 39,71 40,25 

Pic secundari 34,81 35,17 

Pic terciari 62,40 63,01 

Pic terciari 76,52 76,29 

Taula 5: Comparació entre els angles 2Theta mesurats per XRD amb la mostra anoditzada 4 h, decapada i dopada i la fitxa del TiN no 

estequiomètric. 

Començant amb la Taula 5, es pot observar que existeixen semblances significatives entre totes dues 

mesures, però, si es comparen les mesures de la Taula 5 amb les de la Taula 3, es pot preveure que 

totes aquestes semblances són en base a l’Òxid de Titani. A més a més, al no trobar semblances amb 

cap altre pic important que no es trobi contemplat per l’Òxid de Titani, es pot concloure que no hi ha 

semblances significatives amb l’estructura cristallina del TiN no estequiomètric. 

Per altra banda, recuperant les dades abans mencionades dels espectres d’intensitat per l’òxid de titani 

en fase Anatasa i Rutil, mostrades a la Taula 4, fent una comparació de cadascun dels pics mesurats a 

la mostra anoditzada 4h, amb decapat i dopada amb nitrogen, mostrats a la Taula 5, es va veure que 

hi havia semblances significatives amb l’òxid de titani en fase Anatasa. 

En conseqüència, s’extreu la segona conclusió d’aquesta darrera comparació. En base a les Taules 4 i 

5, es pot afirmar que les mostres anoditzades amb decapat posteriorment tractades amb un recuit per 

fer el dopatge de nitrogen entren en fase Anatasa de l’òxid de titani, donades les semblances 

significatives amb la fitxa de referència. 

Finalitzant amb aquest anàlisi cal remarcar de nou les petites variacions d’angle observades a les 

comparacions. La justificació més probable és que siguin causades per la desviació de mesura de 

l’equip, tot i que no es descarta que la possible distorsió de la xarxa cristallina deguda a la presència 

d’àtoms intersticials resultants d’algun dels tractaments aplicats sobre de les mostres. 
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En conclusió, després d’aquest anàlisi, es pot dir que les mostres durant els diferents tractaments que 

es duen a terme en aquest treball segueixen les següents modificacions a l’estructura cristallina: 

 

Tractament Sense tractar Anoditzat i Decapat Recuit amb Nitrogen 

Estructura Cristallina 

de Referència 

Titani Òxid de Titani Òxid de Titani en fase Anatasa 

Taula 6: Estructura cristallina de referència per a cadascun dels tractaments del treball. 

3.1.5. Estudi de l’angle de contacte 

Per analitzar les mesures presses d’angle de contacte per a cadascun dels tipus de mostres es va fer un 

diagrama de caixes i es van analitzar les seves mitjanes i desviacions estàndards amb Excel.  

 

Fig. 19: Diagrama de caixes de les mesures de l’angle de contacte sobre les diferents mostres amb aigua destil·lada. 
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Fig. 20: Gràfic de barres representant les mitjanes d’angle de contacte per a cadascun dels tipus de mostra, sense tenir en compte els 

outliers, amb les barres d’error corresponents. 

Observant la Figura 20, una de les primeres hipòtesi que es poden platejar és que el decapat després 

de l’anodització fa més homogènia la resposta superficial de les mostres. Aquest fet es veu en les barres 

d’error, ja que la barra de la mostra 4h N, l’única sense decapar, és la que té l’error més gran.  

A més a més, si s’observa la Figura 19, el diagrama de caixes, es pot veure clarament que la caixa per 

les mesures del tipus 4h N contempla un rang més ampli de valors en comparació amb la resta de 

caixes. Per tant,  es pot afirmar en base als gràfics que el decapat ajuda a homogeneïtzar la superfície 

i la seva interacció amb l’entorn.  

3.1.6. Anàlisi de la rugositat superficial 

Els paràmetres principals en els que es va centrar l’anàlisi de la rugositat van ser la rugositat superficial 

mitjana (Sa), la distància entre pics (Sz) i el rati entre l’àrea real i la nominal (Srd). Aquests van ser 

calculats amb el software SPIP 6, a partir dels arxius obtinguts de les mesures superficials. 
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Els resultats per a les 4 mostres estudiades van ser els següents: 

 

Mostra Sa (nm) Sz (µm) Srd (%) 

Ti Control 83,4 0,9 0,0067 

4h N 302,9 14,5 1,24 

4h OM 208,3 11,6 0,12 

4h OM N 87,8 2,9 0,018 

Taula 7: Paràmetres obtinguts a partir de l’anàlisi superficial de les mostres amb l’SPIP 6. 

Observant la segona columna de la Taula 7, la corresponent a la rugositat superficial mitjana, es troba 

una relació amb l’anàlisi de l’angle de contacte. La magnitud dels valors obtinguts per a Sa sembla ser 

inversament proporcional a l’angle de contacte mesurat en cada tipus de mostra. Aquest fet dona 

credibilitat a totes dues mesures ja que la rugositat superficial juga un paper en la resposta superficial 

al contacte amb un fluid.  

Un altre observació que es pot extreure d’aquesta segona columna és que la rugositat entre les mostres 

anoditzades és inferior a les decapades. Aquest fet reforça la hipòtesi de que el decapat és beneficiós 

ja que dona a entendre que elimina irregularitats superficials, fet que disminueix la rugositat 

superficial. 

Analitzant ara la tercera columna, la distància mitjana entre pics, es pot veure com la diferència entre 

el valor obtingut pel Titani Control i el de les mostres anoditzades a 4 h, amb decapat i dopades amb 

nitrogen és la més gran. Aquest fet corrobora que des d’un inici fins al resultat final cadascun dels 

tractaments van condicionant la superfície, fent-la més uniforme i homogènia.  

No obstant, un altre fet que crida l’atenció és que el valor de la distància entre pics sigui inferior a les 

mostres anoditzades amb decapat en comparació amb les mostres anoditzades i dopades amb 

nitrogen sense decapar. Podria ser un indicador de que realment el decapat tampoc corregeix en excés 

les irregularitats superficials, tot i fer-les menys rugoses, però tornant a la diferència observada 

anteriorment entre la mostra inicial i el resultat final, tenint present que la rugositat superficial és 

inferior a la mostra inicial, es pot afirmar que la rugositat superficial i la distància entre pics no tenen 

una relació tan significativa com per rebutjar la hipòtesi plantejada al paràgraf anterior. 
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Finalment, analitzant la darrera columna, el rati entre la superfície real i la nominal, s’observa una 

relació de valors vers dels tipus de mostra molt semblant als de la segona columna. Més enllà de tornar 

a plantejar l’efecte del decapat, també s’ha d’observar el canvi en el rati entre les mostres anoditzades 

a 4 h i decapades i les anoditzades a 4 h, amb decapat i dopada amb nitrogen. No obstant, aquestes 

mesures presenten una limitació, ja que, donat el reduït increment de superfície real, és clar que no 

està tenint l’àrea interna dels nanotubs. Aquest fet es corrobora observant que el valor de les mostres 

sense decapar és molt més elevat en aquest paràmetre.  

Per tant, concloent aquest anàlisi de les mesures de rugositat, s’extreuen dues conclusions. Per una 

banda, es pot corroborar que el decapat redueix les rugositat superficials i, en conseqüència, afavoreix 

una resposta superficial més uniforme. Fet que es veu recolzat per la comparació entre els valors de la 

segona i quarta columna. Per l’altra banda, es pot apreciar que existeix una limitació a l’hora de 

mesurar el rati entre la superfície real i la nominal a causa de l’àrea interna dels nanotubs. Aquesta 

limitació es podria solucionar amb un càlcul aproximat d’àrea interna dels nanotubs i fent el càlcul a 

grosso modo per a tota la superfície de la mostra. 

3.2. Resposta fotocatalítica  

3.2.1. Recta de calibratge del Blau de Metilè 

Aquesta recta de calibratge es va realitzar per conèixer la relació entre l’absorbància i la concentració 

de MB, per així poder tractar les dades d’absorbància mesurada i passar-les a termes de concentració. 

Els resultats obtinguts en la mesura de l’absorbància de les solucions d’1 mL de MB a diferents 

concentracions es van plasmar a un gràfic de dispersió pel qual es van calcular la línia de tendència, 

l’equació de la recta i el paràmetre R2. Els càlculs obtinguts van ser els següents: 

 

Fig. 21: Gràfic de dispersió de les dades de la Taula 2 amb la línia de tendència, l’equació de la recta i el paràmetre R2. 
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Observant la dispersió resultant, es pot apreciar que s’obté un comportament lineal de l’absorbància 

front de la concentració de MB. Es comprova numèricament amb el paràmetre R2, també conegut com 

el coeficient de determinació. Ajustant la dispersió de les dades a un model lineal, la línia de tendència, 

i calculant el seu respectiu paràmetre R2 s’obté un valor de 0.9962. Aquest valor indica que el model 

lineal s’adaptarà idealment a gairebé tots els casos d’absorbància vs. concentració (%) dins del rang de 

0 a 10 mg/L de concentració.  

Per tant, arran d’aquest càlcul podem afirmar que l’absorbància seguirà una tendència lineal dins del 

nostre rang de treball a l’estudi de la resposta fotocatalítica i, en conclusió, que es podrà calcular la 

degradació causada per les mostres en percentatge de concentració de MB partint de les mesures 

d’absorbància amb el mateix càlcul per tot el rang de valors. 

3.2.2. Estudi de la resposta fotocatalítica de les mostres dopades sota llum visible 

L’experiment que es va dur a terme sota l’acció d’aquesta font de llum va ser posterior al dopatge amb 

nitrogen de les mostres. Donats els resultats de l’anterior assaig amb la mateixa font de llum, on encara 

no s’havia realitzat cap dopatge sobre les mostres, el resultat esperat en aquest cas era observar una 

degradació a causa de que el dopatge hagués disminuït el band gap i es poguessin generar ROS amb 

un pic d’emissió als 450 nm, el pic d’emissió de la font de llum DULUX® S BLUE UVA 9 W/71. 

En aquest segon experiment amb la font de llum DULUX® S BLUE UVA 9 W/71 sí que es va detectar una 

degradació en conseqüència a la resposta fotocatalítica de les mostres. Aquesta degradació va 

corroborar l’efecte del dopatge de nitrogen, donat que al primer assaig amb aquesta font de llum no 

s’havia observat cap efecte significatiu. Aquest segon assaig va deixar en evidència l’eficiència i eficàcia 

del dopatge amb nitrogen, demostrant que el band gap de les mostres havia estat reduït 

significativament. 

Les mesures d’absorbància es van passar a percentatge per mesurar la degradació d’una forma més 

intuïtiva. Donada la recta de calibratge del MB amb comportament lineal, es va fer aquest canvi 

d’unitats de forma lineal. Per analitzar les mesures es van calcular les mitjanes de degradació en %, les 

seves desviacions estàndards i es van realitzar tests d’ANOVA per a una variable per treure conclusions 

de l’anàlisi. 
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Taula 8: Degradació mitjana de MB en % per cadascun dels tipus de mostra i per a cada interval de temps registrat. On les mostres 

s’identifiquen primer amb el temps d’anoditzat i després amb X, si només han estat anoditzades, amb OM, si han estat decapades, i/o amb N, 

si han estat dopades. 

Observant la Taula 8, el primer fet que salta a la vista és la presència de valors negatius a la Taula. 

Aquest fet és remarcable ja que, en un principi, la degradació sempre hauria de ser positiva, tot i ser 

poc significativa.  

La justificació per aquests valors, a més a més de la variància de mesura de l’equip, és el poc efecte de 

degradació provocat a les mostres on succeeix aquest fet. Si es posa atenció a la Taula 8, tots els tipus 

de mostra on s’han obtingut valors negatius són mostres sense tractar o controls. Alhora també s’ha 

de tenir present que aquests percentatges, tot i semblar prou significatius, son basats en mesures fetes 

dins d’un rang de valors entre 0 i 2. En conseqüència, una variància de mesura de 0,1 ja podria significar 

un +/- 5-10 %. Per tant, s’interpretaran aquests valors negatius com a variància de mesura sobre una 

mesura on no s’efectuen grans canvis de concentració de MB. 

Continuant amb l’anàlisi de la Taula 8, també es pot observar que a trets generals sí que es veu un 

major efecte de degradació a les mostres dopades en comparació amb les que no ho estan. Amb aquest 

fet es podria donar per bona la hipòtesi que es plantejava amb aquest assaig, aconseguint un efecte 

de degradació posterior al dopatge on a un assaig anterior no s’havia trobat cap efecte significatiu 

sense dopar-les. 

Per justificar la resta de conclusions extretes de la taula, es mostraran els tests ANOVA d’una variable 

duts a terme per a cadascuna de les hipòtesi. La hipòtesi nul·la, per a cadascun dels casos, serà 

considerar que la mitjana de degradació per a tots els tipus de mostra és la mateixa. 
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• 1ª Hipòtesi: les mostres dopades amb un temps d’anoditzat de 4 h (4H N) tenen un efecte 

més gran que les dopades amb un temps d’anoditzat d’1 h (1H N). 

 

Alfa=0,2 1H N 4H N 

Degradació durant la primera 

hora d’assaig (%) 

16,73 18,29 

14,21 20,92 

Taula 9: Valors d’entrada per l’ANOVA test d’una variable per la 1ª hipòtesi. 

 

Paràmetres resultants 

de la 1ª Hipòtesi 

F p-valor F crítica 

5,16 0,15 18,51 

Taula 10: Paràmetres de sortida per l’ANOVA test d’una variable de la 1ª hipòtesi. 

Per començar, tenint en compte que el paràmetre p obtingut (0,15) és més gran que el paràmetre alfa 

emprat al test (0,05), no es pot rebutjar la hipòtesi nul·la per a aquesta primera hipòtesi, per tant no 

es pot observar una significança estadística important. 

Continuant amb l’anàlisi de la Taula 7, si comparem el valor del paràmetre F (5,16) amb el de F crítica 

(18,51), com el valor de F és més petit que el de F crítica, no es corrobora tampoc que la diferència 

entre els dos tipus testats sigui significativament diferent a nivell estadístic. 

En base als paràmetres resultants, per tant, no es dona per bona la 1ª hipòtesi a nivell estadístic.  
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Fig. 22: Diagrama de caixes amb la degradació total en funció del temps d’anoditzat, tenint en compte totes les mostres anoditzades. 

No obstant, rebatent la hipòtesi 1, si s’observa el diagrama de caixes de la Figura 22, es pot apreciar 

que les mostres anoditzades durant un temps de 4 h presenten una degradació més rellevant en 

comparació amb les mostres anoditzades a temps d’1 i 2 hores. 

El fet de que no sigui significant a nivell estadístic es basa en el baix nombre de mostres que genera 

una variació més gran de valors i això en conseqüència dificulta l’estudi estadístic. 

• 2ª Hipòtesi: s’observa un efecte major a les mostres dopades que a les que no ho estan per a 

un mateix temps d’anodització. 

 

Alfa=0,2 1H N 1H X 

Degradació durant la primera 

hora d’assaig (%) 

16,73 5,41 

14,21 11,73 

Taula 11: Valors d’entrada per l’ANOVA test d’una variable per la 2ª hipòtesi. 

 

Paràmetres resultants 

de la 2ª Hipòtesi 

F p-valor F crítica 

4,12 0,18 18,51 

Taula 12 Paràmetres de sortida per l’ANOVA test d’una variable de la 2ª hipòtesi. 
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Continuant amb aquesta segona hipòtesi, es troba una situació similar a la de la primera hipòtesi, tenint 

en compte que el paràmetre p-valor obtingut (0,18) és més gran que el paràmetre alfa emprat al test 

(0,05), no es pot rebutjar la hipòtesi nul·la per a aquesta segona hipòtesi. 

Continuant amb l’anàlisi de la Taula 12, si comparem el valor del paràmetre F (4,12) amb el de F crítica 

(18,51), com el valor de F és més petit que el de F crítica, es corrobora que la diferència entre els dos 

tipus testats no és significativament diferent a nivell estadístic. 

En base als paràmetres resultants, per tant, tampoc es dona per bona la 2ª hipòtesi. 

 

Fig. 23: Diagrama de caixes amb la degradació total en funció del tipus de mostra. 

Per aquesta segona hipòtesi es va representar un diagrama de caixes, mostrat a la Figura 23. Com es 

pot veure, tots dos tipus de mostres dopades, amb i sense decapat, resulten tenir un rendiment 

superior al trobat a les mostres anoditzades però sense dopar.  

En concordança amb la primera hipòtesi, en aquesta segona es tornen a veure variacions grans 

degudes al petit nombre de mostres assajades. Per tant, tot i poder intuir les hipòtesis arran dels 

diagrames de caixes, a nivell estadístic no es pot fer un anàlisi significatiu. 
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• 3ª Hipòtesi: l’efecte a les mostres dopades és major que a les mostres sense tractar de titani. 

 

Alfa=0,1 4H N C1 

Degradació total de l’assaig (%) 30,24 13,54 

35,18 21,78 

Taula 13: Valors d’entrada per l’ANOVA test d’una variable per la 3ª hipòtesi. 

 

Paràmetres resultants 

de la 3ª Hipòtesi 

F p-valor F crítica 

9,84 0,088 18,51 

Taula 14: Paràmetres de sortida per l’ANOVA test d’una variable de la 3ª hipòtesi. 

Seguidament, en aquesta 3a hipòtesi, tenint en compte que el paràmetre p-valor obtingut (0,088) és 

més gran que el paràmetre alfa emprat al test (0,05), tot i que millora en comparació als paràmetres 

obtinguts per les hipòtesis anteriors, no es pot rebutjar la hipòtesi nul·la per a aquesta tercera hipòtesi. 

Parant atenció a la Taula 14, si comparem el valor del paràmetre F (9,84) amb el de F crítica (18,51), 

com el valor de F és més petit que el de F crítica, es corrobora que la diferència entre els dos tipus 

testats no és significativament diferent a nivell estadístic. 

En base als paràmetres resultants, com en les dues hipòtesi analitzades anteriorment, no es dona per 

bona la 3ª hipòtesi a nivell estadístic. 

Tornant a fer un incís en el diagrama de caixes de la Figura 23, aquesta 3a hipòtesi també queda 

reforçada, ja que la degradació mostrada a les mostres dopades és superior a les del tipus C1, les 

mostres sense tractar.  
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• 4ª Hipòtesi: l’efecte durant la primera hora d’assaig és major que durant la segona hora i la 

resta de l’assaig. 

 

Alfa=0,05 1H N (1ª hora) 1H N (2ª hora) 

Degradació durant la primera 

hora i la segona d’assaig (%) 

16,73 6,90 

14,21 4,14 

Taula 15: Valors d’entrada per l’ANOVA test d’una variable per la 4ª hipòtesi. 

 

Paràmetres resultants 

de la 4ª Hipòtesi 

F p-valor F crítica 

28,30 0,034 18,51 

Taula 16: Paràmetres de sortida per l’ANOVA test d’una variable de la 4ª hipòtesi. 

Finalment, per aquesta 4a hipòtesi, tenint en compte que el paràmetre p-valor obtingut (0,034) és més 

petit que el paràmetre alfa emprat al test (0,05), es pot rebutjar la hipòtesi nul·la per a aquesta última 

hipòtesi. 

Analitzant la Taula 16, si comparem el valor del paràmetre F (28,3) amb el de F crítica (18,51), com el 

valor de F és més gran que el de F crítica, es corrobora que la diferència entre els dos tipus testats és 

significativament diferent a nivell estadístic. 

En base als paràmetres resultants es dona per bona la 4ª hipòtesi i darrera d’aquest assaig. 

 

Fig. 24: Degradació mitjana de totes les mostres dopades per a cadascun dels espais de temps de l’assaig. 
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Com a última figura a analitzar d’aquest assaig, la Figura 24 mostra un diagrama de caixes on es 

representen les mitjanes de degradació per a totes les mostres dopades per a cadascun dels intervals 

de temps de l’assaig. Amb aquesta figura queda justificada aquesta 4a hipòtesi gràficament, ja que és 

evident que la degradació mesurada durant la primera hora d’assaig és superior a la mesura als altres 

dos intervals de temps. 

Concloent amb l’anàlisi d’aquest segon assaig amb la font de llum DULUX® S BLUE UVA 9 W/71, s’ha 

de dir que, tot i que només una de les hipòtesis s’han pogut justificar a nivell estadístic, a nivell gràfic 

sí que es pot sospitar la corroboració de totes les hipòtesis. 

La solució a aquest problema seria repetir diversos cops l’assaig amb un nombre de mostres i rèpliques 

superior, per tal de determinar amb més precisió les mitjanes i mesures obtingudes per a cadascun 

dels tipus de mostra. No obstant, per aquest treball es considera que la justificació gràfica, reforçada 

amb un petit anàlisi estadístic, és suficient com per donar el següent pas i fer proves i assajos a nivell 

bacterià. 

3.2.3. Estudi de la resposta fotocatalítica de les mostres dopades sota llum ultraviolada 

L’assaig amb font de llum ultraviolada, fent servir la font de llum TUV 11 W/2P UVC de Philips, es va fer 

en conseqüència del primer assaig amb llum visible, on no s’havia observat cap degradació significativa. 

L’objectiu d’aquest assaig va ser demostrar l’efecte fotocatalític de les mostres sense dopar sota llum 

UV, ja que a l’assaig inicial no es va poder veure cap efecte de degradació donat el seu elevat pic 

d’emissió. El pic d’emissió d’aquesta segona font de llum era a 250 nm, per tant s’esperava una 

producció de ROS elevada. 

 

Fig. 25: Espectre d’emissió de la font de llum TUV 11 W/2P UVC de Philips.67 
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Les mostres assajades van ser anoditzades a 1, 2, 4 i 17 h, amb i sense decapat. A més a més, s’hi van 

afegir dos controls, un únicament amb solució de MB i un altre amb una mostra de titani sense tractar. 

El temps d’exposició va ser de 20 h. Aquest marge de temps tan ampli es va determinar per tal 

d’assegurar que s’observés un efecte fotocatalític sota llum UV, sense que el temps fos un factor 

limitant, ja que l’únic interès de l’assaig era demostrar l’efecte, independentment del lapse de temps. 

A diferència del primer assaig amb llum visible on no es va evidenciar gairebé cap efecte per part de la 

font de llum, en el primer i únic assaig amb la font TUV 11 W/2P UVC de Philips l’efecte va ser 

significatiu. No obstant, es va concloure que els propers assajos de resposta focatalítica es durien a 

terme amb la tapa del Well Multidish posada, per evitar possibles evaporacions de fluid que poguessin 

afectar a la mesura. 

En conclusió, aquest assaig experimental va corroborar l’activitat fotocatalítica dels nanotubs d’òxid de 

titani sota llum UV i va servir per afegir nous paràmetres de control als assajos sota font de llum amb 

l’addició de la tapa del Well Multidish. 

3.2.4. Després d’irradiar amb llum visible 

Es va realitzar un nou assaig amb una font de llum DULUX® S BLUE UVA 9 W/71, amb pic d’emissió als 

450 nm, com s’ha mencionat anteriorment. Es van exposar les mostres sota la font de llum durant 1 

hora i posteriorment es van submergir 1 hora més en una solució de MB. L’objectiu d’aquests assajos 

era comprovar si l’efecte fotocatalític tenia eficàcia a posteriori de l’exposició o no. El temps d’exposició 

es va escollir en funció del temps que havia mostrat una degradació major als assajos anteriors. Aquest 

assaig es va realitzar 2 cops, un deixant les mostres en sec sota la llum i un altre deixant-les submergides 

en aigua. 

Cap dels dos assajos va donar una resultats prou significatius com per poder afirmar que l’exposició 

prèvia a la font de llum mantenia els seus efectes fotocatalítics un cop immersa a la solució de MB. Els 

resultats obtinguts en tots dos casos es van comparar amb les mitjanes de degradació obtinguts al 

segon assaig sota llum visible, mostrades al diagrama de caixes de la Figura 23. 
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Fig. 26: Diagrama de caixes de les mitjanes de degradació de les mostres dopades amb decapat amb exposició prèvia. Comparant-les també 

amb els controls fets servir a l’assaig de resultats mostrats a la Figura 23. 

Observant la Figura 26, queda clar que l’efecte fotocatalític d’un mateix tipus de mostra amb exposició 

a la llum prèvia és dèbil en comparació amb el que s’observa a l’assaig sota llum visible anterior. Els 

nivells de degradació de les mostres assajades amb exposició prèvia són semblants als observats durant 

la primera hora als controls de l’assaig mostrat a la Figura 23. 

Per tant, considerant insuficient l’efecte fotocatalític a posteriori de l’exposició a la llum, s’extreu com 

a conclusió que, per treure un millor rendiment de les mostres a nivell de degradació, l’exposició a la 

llum ha de ser simultània al contacte amb la substància a degradar per aconseguir una generació de 

ROS eficient. 

3.3. Resposta antibacteriana 

Les mostres que es van assajar per a avaluar la seva capacitat antibacteriana van ser 3 anoditzades a 1 

h, 3 anoditzades a 2 h i 6 anoditzades a 4 h, totes decapades i dopades amb l’excepció de 3 anoditzades 

a 4 h que es van deixar sense dopar. L’assaig es va fer a 3 dilucions, 1/10, 1/100 i 1/1000, incloent una 

rèplica de cadascuna de les plaques sembrades a partir de qualsevol mostra. Es van sembrar un total 

de 86 plaques. 
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L’objectiu d’aquest darrer assaig era demostrar l’efecte antibacterià del tractament superficial elaborat 

i veure si la resposta antibacteriana era semblant a l’observada a l’estudi fotocatalític. Per comprovar-

ho es van incloure les 3 mostres anoditzades a 4 h sense dopar, els controls positiu i negatiu i una 

mostra de Ti Control. Dins dels resultats de l’assaig s’esperaria trobar un nombre més gran de colònies 

a les plaques extretes del Ti Control i de les mostres sense dopar en comparació amb el trobat a les 

plaques extretes de les mostres dopades. 

 

Taula 17: Recompte de colònies a cadascuna de les plaques després de 24 h d’incubació a 37 ºC. 
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Taula 18: Recompte de colònies a cadascuna de les plaques després de 24 h d’incubació a 37 ºC dividit pel factor de dilució. 

 

Taula 19: Recompte de bacteris adherits per placa en funció del nombre de colònies comptats a cadascuna de les plaques després de dividir 

pel factor de dilució i dividint entre l’àrea nominal de les mostres. 
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Observant la Taula 17, comparant les colònies trobades a les mostres dopades amb les que no ho estan, 

es pot afirmar que el dopatge amb nitrogen millora l’efecte fotocatalític i la pròpia resposta 

antibacteriana.  

No obstant, un fet que crida molt més l’atenció és el reduït nombre de colònies trobades a les plaques 

extretes del Titani Control. Aquest fet donaria peu a rebutjar el tractament antibacterià superficial 

plantejat a aquest treball donat que les mostres sense tractar de Titani tindrien una millor resposta 

antibacteriana. 

Altrament, analitzant els números obtinguts de les plaques del Titani Control, es pot veure que el 

nombre de colònies comptat per la dilució 1/100 i per la d’1/1000 es troben dins d’un mateix rang de 

valors, entre 6 i 18, fet que no és teòricament possible donat que el nombre de colònies presents a la 

dilució 1/100 hauria de ser 10 vegades més gran que el trobat per la dilució 1/1000. Vist aquest fet, no 

es pot extreure cap conclusió clara en base a la comparació amb les plaques del Titani Control. És clar 

que hi ha hagut un error experimental a l’hora de preparar les dilucions destinades a les plaques del 

Titani Control, que la manca de temps disponible per a repetir l’experiment ha fet impossible de 

solucionar. 

Una altra font d’error ha sigut el fet de només assajar una mostra de Titani Control. En cas d’haver 

assajat més d’una, s’haguessin pogut detectar valors atípics dins de la resposta antibacteriana d’aquest 

tipus de mostra.  

Un altre que no passa desapercebut a la Taula 18 és que el nombre de colònies trobades, un cop es 

divideix el recompte pel factor de dilució, no acaba de coincidir entre les 3 columnes resultants, una 

columna de cada dilució. Aquest fet podria reforçar l’error plantejat prèviament on la preparació de 

les dilucions no hagués estat correcta a tots els casos.  

A més a més d’aquest possible error, una altra possibilitat podria ser que durant el sembrat haguessin 

precipitat bacteris al fons del pou del Well Multidish i que al pipetejar s’hagués extret una concentració 

diferent a la real. 

Per altra banda, tot i els possibles errors experimentals, sí que s’ha pogut afirmar la hipòtesi on el 

dopatge té una millor resposta fotocatalítica i antibacteriana en comparació amb les mostres sense 

dopar sota l’efecte d’una font de llum visible. En addició, també s’ha corroborat l’activitat 

antibacteriana de les mostres estudiades al projecte, donat que el nombre de colònies trobades és 

molt inferior a les trobades al Control +. 
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Fig. 27: Bacteris adherits/mm2 calculats a partir del recompte realitzar per les plaques de dilució 1/100 excloent valors atípics. 

Prestant atenció a la Figura 27, es pot veure com realment a les mostres anoditzades però sense dopar 

la presència de bacteris adherits és superior al respecte de la que trobem a les dopades. En 

conseqüència, es veuria reforçada la hipòtesi sobre l’eficiència antibacteriana que genera el dopatge 

amb nitrogen. 

 

Fig. 28: Bacteris adherits/mm2 calculat a partir del recompte fet a les plaques per la dilució 1/1000, on es van poder comptabilitzar les 

colònies generades pel Control +. 

I per concloure amb l’anàlisi d’aquest darrer assaig del treball, observant la Figura 28, es pot corroborar 

definitivament l’activitat antibacteriana en resposta de l’activitat fotocatalítica que presenta l’òxid de 

titani. 
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A nivell estadístic, donats els resultats de l’assaig, no es pot justificar res més enllà de les conclusions 

extretes dels últims dos gràfics (Fig. 27 i 28). Per tal de fer un anàlisi real d’un assaig d’aquest tipus, 

l’ideal hagués estat repetir-ho amb una quantitat més gran de mostres de cada tipus i controlant les 

possibles fonts d’error observades en aquest assaig. 

Malauradament, i en conseqüència del límit temporal que existeix per a realitzar aquest estudi, no es 

va poder realitzar cap repetició per tal de corroborar si realment les mostres tractades donaven una 

millor resposta antibacteriana en comparació amb la del Titani Control. Per tant, tot i haver demostrat 

l’eficiència del dopatge, no s’han obtingut els resultats adients com per afirmar que el tractament 

antibacterià superficial estudiat en aquest treball és realment beneficiós i útil per lluitar contra agents 

bacterians. 
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Anàlisi de l’impacte ambiental 

Durant el projecte s’ha tractat de minimitzar l’impacte ambiental al màxim aprofitant tots el recursos 

de gestió de residus que oferien els diferents laboratoris on s’ha treballat.  

Els residus sòlids no perillosos s’han dipositat a uns contenidors que es troben distribuïts pel laboratori. 

En addició, també es disposa de cubells de reciclatge de paper, cartró i plàstic, per altres residus no 

perillosos d’ús menys específic. A més a més de tots els contenidors ja esmentats, els objectes de vidre 

també tenen un contenidor específic.  

Per altra banda, la gestió de residus líquids funciona dipositant en uns bidons de polipropilè específics 

els diferents residus. Aquests bidons estan marcats i repartits en funció dels líquids que 

emmagatzemen. D’aquesta manera s’eviten interaccions i reaccions en cadena no desitjades, tenint 

com a font d’origen la barreja de diferents residus líquids. 

Finalment, els residus tractats i no perillosos que han estat en contacte amb productes o substàncies 

biològiques i que es fan servir dins les campanes de cultius, tant cel·lulars com bacterians, són llençats 

a un contenidor específic. El contingut d’aquest s’esterilitza mitjançant una autoclau un cop s’omple. 
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Conclusions 

Com a primera conclusió es va demostrar la producció dels nanotubs d’òxid de titani sobre una 

superfície de Titani mitjançant l’anodització. Les imatges obtingudes amb el SEM van evidenciar la 

presència dels mateixos a la superfície de les mostres anoditzades. En addició a la caracterització 

superficial, tot i que el decapat no es va poder aconseguir de forma eficient, el tractament de decapat 

va donar bons resultats a nivell d’eliminació de contaminants superficials i, mitjançant les mesures de 

l’angle de contacte, es va evidenciar que originava una resposta més uniforme en entrar en contacte 

amb líquids, aigua destil·lada en concret. 

Passant al dopatge i els posteriors estudis de la resposta fotocatalítica, es va poder corroborar 

l’eficiència del dopatge de nitrogen, primerament amb les mesures de concentració a la superfície per 

EDS i més tard amb l’anàlisi dels resultats obtinguts als assajos sota llum visible. El fet de que s’observés 

una degradació significativa sobre les mostres dopades vers de l’efecte insignificant que s’havia 

observat en les mateixes condicions experimentals anteriorment al dopatge ho va demostrar. 

Una altra conclusió que es va obtenir dels assajos fotocatalítics, abans de començar amb els assajos 

amb bacteris, va ser que la degradació més significativa causada per les mostres es donava durant la 

primera hora d’exposició a la font de llum. Aquest fet va ser clau per acabar de definir l’assaig amb 

bacteris, fent servir aquest lapse de temps com el temps d’exposició de les mostres  l’assaig final. 

Finalment, ja a l’estudi de la resposta antibacteriana del tractament, es va tornar a evidenciar 

l’existència de resposta fotocatalítica sota llum visible deguda al dopatge amb nitrogen. El nombre de 

colònies que es van comptabilitzar a les plaques obtingudes de les mostres sense dopar però 

anoditzades era superior al trobat a les plaques obtingudes de les mostres dopades. No obstant, no es 

van obtenir uns resultats significatius a nivell estadístic degut al baix nombre de mostres assajades i al 

baix nombre d’assajos. 

L’objectiu inicial d’aquest treball era trobar un tractament superficial que en resposta a la llum de dins 

del rang visible pogués combatre els agents infecciosos. Aquest objectiu s’ha donat per satisfet ja que 

s’ha pogut corroborar l’efecte antibacterià de les mostres sota l’efecte de llum visible. No obstant, és 

evident que per tal de corroborar aquest objectiu s’hauria d’incrementar el nombre d’assajos fets a 

cadascun dels trams d’aquest treball per a millorar la potència estadística de l’estudi. Malauradament, 

el temps i les situacions socials que s’han viscut durant aquests darrers mesos han estat un limitant 

que ha impossibilitat una solució a aquest problema. 
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Per tant, de cara a una possible millora d’aquest treball, es recomanaria fer servir unes quantitats 

mostrals superiors i un nombre d’assajos significant per tal d’assolir aquesta fermesa estadística de la 

que ha mancat aquest projecte.
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Pressupost 

 

Material Quantitat Preu Cost 

Barra de Titani (1 m de longitud 

x 10 mm de diàmetre) 

0,5 m 368,45 €/barra 184,23 € 

TOTAL   184,23 € 

Taula 20: Cost associat a la matèria prima. 

 

Material Quantitat Preu Cost 

Polidora automàtica Struers 

Rotopol 3 

20 hores 30 €/hora 600 € 

Pany de carbur de silici P400 6 unitats 1,50 €/unitat 9 € 

Pany de carbur de silici P1200 10 unitats 1,50 €/unitat 15 € 

Pany de carbur de silici P2500 10 unitats 1,50 €/unitat 15 € 

Pany de carbur de silici P4000 6 unitats 1,50 €/unitat 9 € 

Pany de vellut 4 unitats 20 €/unitat 80 € 

Alúmina 1 µm 1/3 recipient 60 €/recipient 20 € 

Pack de resina MECAPREX 

MA2+ 

2 packs 100 €/pack 200 € 

Motllos de STRUERS 10 unitats 64 €/5 unitats 128 € 

TOTAL   1076 € 

Taula 21: Cost associat a la preparació de mostres. 
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Material Quantitat Preu Cost 

Glicerol 0,264 kg 151,47 €/kg 39,99 € 

Fluorur d’amoni 1,32 g 4,64 €/g 6,13 € 

Etilenglicol 0,18 kg 98,2 €/kg 17,68 € 

Àcid fosfòric 10,6 g 0,05 €/g 0,53 € 

Aigua destil·lada 0,5 L 0,08 €/L 0,04 € 

TOTAL   64,37 € 

Taula 22: Cost associat a l’anodització i decapat de les mostres. 

 

Material Quantitat Preu Cost 

Angle de Contacte 3 hores 14,40 €/hora 43,20 € 

SEM + tècnic 5 hores 130 €/hora 650 € 

Rugosímetre Micromesure 2 Station 

3D 

8 hores 25 €/hora 200 € 

Difractòmetre Bruker 2 hores 56,25 €/hora 112,50 € 

TOTAL   1005,70 € 

Taula 23: Cost associat a la caracterització de la superfície. 
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Material Quantitat Preu Cost 

Nitrogen 140 L 5,9 €/L 826 € 

Forn tubular amb cilindre d’alúmina 

Hobersal 

30 hores 40 €/hora 1200 € 

Taps de goma 4 unitats 3,60 €/unitat 14,40 € 

Aigua destil·lada 1 L 0,08 €/L 0,08 € 

TOTAL   2040,48 € 

Taula 24: Cost associat al dopatge de les mostres. 

 

Material Quantitat Preu Cost 

Blau de Metilè 0,003 g 2,07 €/g 0,01 € 

Aigua destil·lada 0,3 L 0,08 €/L 0,03 € 

TUV 11 W/2P UVC 0,22 kWh 0,11 €/kWh 0,03 € 

DULUX® S BLUE UVA 9 W/71 0,135 kWh 0,11 €/kWh 0,02 € 

Synergy HTX Multimode Microplate 

Reader 

2 hores 50 €/hora 100 € 

BioLite 48 Well Multidish 5 unitats 1,58 €/unitat 7,90 € 

TOTAL   107,99 € 

Taula 25: Cost associat als assajos de la resposta fotocatalítica. 
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Material Quantitat Preu Cost 

Placa de petri 170 unitats 0,18 €/unitat 30,6 € 

BioLite 48 Well Multidish 5 unitats 1,58 €/unitat 7,90 € 

Medi BHI 129,5 g 0,44 €/g 56,98 € 

Aigua destil·lada 3,5 L 0,08 €/L 0,28 € 

Agar 49 g 1,12 €/g 54,88 € 

PBS 1 unitat 1,56 €/unitat 1,56 € 

Cubeta de PMMA 12 unitats 0,06 €/unitat 0,72 € 

Campana de cultius 20 hores 20 €/hora 400 € 

TOTAL   552,92 € 

Taula 26: Cost associat als assajos bacterians. 

 

Material Quantitat Preu Cost 

Ús i material del laboratori   3500 € 

Material d’oficina   50 € 

Enginyer júnior 350 hores 15 €/hora 5250 € 

Enginyer sènior 150 hores 50 €/hora 7500 € 

Elaboració de la memòria 200 hores 15 €/hora 3000 € 

Recerca bibliogràfica 30 hores 15 €/hora 450€ 

Anàlisi dels resultats 20 hores 15 €/hora 300 € 

TOTAL   20050 € 

Taula 27: Altres costos. 
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Material Cost 

Matèria prima 184,23 € 

Preparació de les mostres 1076 € 

Anodització i decapat 64,37 € 

Caracterització de la superfície 1005,70 € 

Dopatge 2040,48 € 

Assajos fotocatalítics 107,99 € 

Assajos bacterians 552,92 € 

Altres 20050 € 

TOTAL (sense IVA) 25081,69 € 

IVA (21 %) 5267,16 € 

TOTAL + IVA 30348,85 € 

Taula 28: Pressupost final. 

 

 





Caracterització i Optimització d’un Tractament Antibacterià de la Superfície de Titani  

  73 

Bibliografia 

[1]- Zhao, L.; K. Chu, P.; Zhang, Y.; Wu, Z.. Review Antibacterial Coatings on Titanium Implants. Journal 

of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, May 2009. DOI 10.1002/jbm.b.31463. 

[Consulta: febrer 2020]. 

[2]- Campoccia, D.; Montanaro, L.; Arciola, C. R.. A review of the biomaterials tecnologies for infection-

resistant surfaces. Journal Biomaterials, July 2013. DOI 10.1016/j.biomaterials.2013.07.089. [Consulta: 

febrer 2020]. 

[3]- Bauer, S.; Schmuki, P.; von der Mark, K.; Park, J.. Engineering biocompatible implant surfaces Part 

I: Materials and surfaces. Journal of Progress in Materials Science, 2013, 58, pgs 261-326. DOI 

10.1016/j.pmatsci.2012.09.001. [Consulta: febrer 2020]. 

[4]- F. Gunputh, U.; Le, H.; Lawton, K.; Besinis, A.; Tredwin, C.; D. Handy, R.. Antibacterial properties of 

silver nanoparticles grown in situ and anchored to titanium dioxide nanotubes on titanium implant 

against Staphylococcus aureus. Journal Nanotoxicology, 2020, vol. 14, Issue 1.                                                      

DOI 10.1080/17435390.2019.1665727. [Consulta: febrer 2020]. Disponible a: https://www-

tandfonline-com.recursos.biblioteca.upc.edu/doi/ref/10.1080/17435390.2019.1665727?scroll=top. 

[5]- Hajjaji, A.; Elabidi, M.; Trabelsi, K.; Assadi, A. A.; Bessais, B.; Ritmi, S.; Bacterial adhesion and 

inactivation on Ag decorated TiO2-nanotubes under visible light: Effect of the nanotubes geometry on 

the photocatalytic activity. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, October 2018, vol. 170, pgs 92-98. 

DOI 10.1016/j.colsurfb.2018.06.005. [Consulta: febrer 2020]. Disponible a: https://www-sciencedirect-

com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S092777651830376X?via%3Dihub. 

[6]- Koklic, T.; Pintaric, S.; Zdovc, I.; Golob, M.; Umek, P.; Mehle, A.; Dobeic, M.; Strancar, J.. 

Photocatalytic disinfection of surfaces with copper doped TiO2 nanotube Coatings illuminated by 

ceiling mounted fluorescent light. PLoS One, May 2018. DOI 10.1371/journal.pone.0197308. [Consulta: 

febrer 2020]. Disponible a: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5955584/. 

[7]- Lai, Y.-K.; Huang, J.-Y.; Zhang, H.-F.; Subramaniam, V.-P.; Tang, Y.-X.; Gong, D.-G.; Sundar, L.; Sun, 

L.; Chen, Z.; Lin, C.-J.. Nitrogen-doped TiO2 nanotube array films with enhanced photocatalytic activity 

under various light sources. Journal of Hazardous Materials, 2010, vol. 184, pgs 855-863. DOI 

10.1016/j.hazmat.2010.08.121. [Consulta: febrer 2020]. Disponible a: https://www-sciencedirect-

com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0304389410011544?via%3Dihub. 

 

https://www-tandfonline-com.recursos.biblioteca.upc.edu/doi/ref/10.1080/17435390.2019.1665727?scroll=top
https://www-tandfonline-com.recursos.biblioteca.upc.edu/doi/ref/10.1080/17435390.2019.1665727?scroll=top
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S092777651830376X?via%3Dihub
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S092777651830376X?via%3Dihub
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5955584/
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0304389410011544?via%3Dihub
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0304389410011544?via%3Dihub


  Memòria 

74   

[8]- Escada, A. L.; Zenhei Nakazato, R.; Rosifini Alves Claro, A. P.. Influence of Anodization Parameters 

in the TiO2 Nanotubes Formation on Ti-7.5Mo Alloy Surface for Biomedical Application. Materials 

Research, October 2017, vol. 20, nº 5. DOI 10.1590/1980-5373-mr-2016-0520. [Consulta: febrer 2020]. 

Disponible a: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

14392017000501282&lang=es.  

[9]- Li, G.; Zhao, Q.-M.; Yang, H.-L.; Cheng, L.. Antibacterial and Microstructure Properties of Titanium 

Surfaces Modified with Ag-Incorporated Nanotube Arrays. Materials Research, May/June 2016, vol. 

19, nº 3. DOI 10.1590/1980-5373-mr-2015-0534. [Consulta: febrer 2020]. Disponible a: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-14392016000300735&lang=es. 

[10]- W. Backes, C.; R. Scheffer, F.; B. Pereira, M.; R. Teixeira, S.; E. Weibel, D.. Photosensitised 

Degradation of Organic Dyes by Visible Light using Riboflavin adsorbed on the Surface of TiO2 

Nanotubes. Journal of the Brazilian Chemical Society, December 2014, vol. 25, nº 12. DOI 

10.5935/0103-5053.20140268. [Consulta: febrer 2020]. Disponible a: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-50532014001202417&lang=es. 

[11]- Motola, M.; Caplovicova, M.; Krbal, M.; Sopha, H.; Karthikeyan Thirunavukkarasu, G.; Gregor, M.; 

Plesch, G.; Macak, J. M.. Ti3+ doped anodic single-wall TiO2 nanotubes as highly efficient photocatalyst. 

Electrochimica Acta, January 2020, vol. 331. DOI 10.1016/j.electacta.2019.135374. [Consulta: febrer 

2020]. Disponible a: https://www-sciencedirect-

com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0013468619322467?via%3Dihub. 

[12]- Liu, Z.; Wang, Q.; Cao, D.; Wang, Y.; Jin, R.; Gao, S.. Vertical grown BiOl nanosheets on TiO2 NTs/Ti 

meshes toward enhanced photocatalytic performances. Journal of Alloys and Compounds, April 2020, 

vol. 820. DOI 10.1016/j.jallcom.2019.153109. [Consulta: febrer 2020]. Disponible a: https://www-

sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0925838819343555?via%3Dihub. 

[13]- Bai, X.; Jia, J.; Du, Y.; Hu, X.; Li, J.; Liu, E.; Fan, J.. Multi-level trapped electrons system in enhancing 

photocatalytic activity of TiO2 nanosheets for simultaneous reduction of Cr (VI) and RhB degradation. 

Applied Surface Science, February 2020, vol. 503. DOI 10.1016/j.apsusc.2019.144298. [Consulta: febrer 

2020]. Disponible a: https://www-sciencedirect-

com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0169433219331149?via%3Dihub. 

[14]- Zhao, L.; Hong Jia, Y.; You, H.; Wang, S.; Fu, L.. Photocatalytic performance and application outlook 

of 3D TiO2/titanium mesh modified by GO-Ag joined-deposition. Catalysis Today, January 2020, vol. 

340, pgs. 106-114. DOI 10.1016/j.cattod.2018.09.028. [Consulta: febrer 2020]. Disponible a: 

https://www-sciencedirect-

com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0920586118301949?via%3Dihub. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-14392017000501282&lang=es
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-14392017000501282&lang=es
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-14392016000300735&lang=es
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-50532014001202417&lang=es
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0013468619322467?via%3Dihub
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0013468619322467?via%3Dihub
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0925838819343555?via%3Dihub
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0925838819343555?via%3Dihub
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0169433219331149?via%3Dihub
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0169433219331149?via%3Dihub
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0920586118301949?via%3Dihub
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0920586118301949?via%3Dihub


Caracterització i Optimització d’un Tractament Antibacterià de la Superfície de Titani  

  75 

[15]- Khawaji, M.; Chadwick, D.. Selective catalytic oxidation over Au-Pd/titanate nanotubes and the 

influence of the catalyst preparation method on the activity. Catalysis Today, August 2019, vol. 334, 

pgs. 122-130. DOI 10.1016/j.cattod.2018.11.080. [Consulta: febrer 2020]. Disponible a: https://www-

sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0920586118308824?via%3Dihub. 

[16]- Irannejad, L.; Ahmadi, S. J.; Shamsipur, M.. Platinum nanospheres electrodeposited on titanium 

oxide/titanium modified electrode for improved electrocatalytic activity of methanol electrooxidation. 

Chemical Papers, 2019, vol. 73, pgs. 2153-2164. DOI 10.1007/s11696-019-00727-8. [Consulta: febrer 

2020]. Disponible a: https://link-springer-

com.recursos.biblioteca.upc.edu/article/10.1007%2Fs11696-019-00727-8#citeas. 

[17]- Chen, L.; Tian, L.; Xie, J.; Zhang, C.; Chen, J.; Wang, Y.; Li, Q.; Lv, K.; Deng, K.. One-step solid state 

synthesis of facet-dependent contact TiO2 hollow nanocubes and reduced graphene oxide hybrids with 

3D/2D heterojunctions for enhanced visible photocatalytic activity. Applied Surface Science, February 

2020, vol. 504. DOI 10.1016/j.apsusc.2019.144353. [Consulta: març 2020]. Disponible a: https://www-

sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0169433219331691?via%3Dihub. 

[18]- Shaddad, M.; Cardenas-Morcoso, D.; García-Tecedor, M.; Fabregat-Santiago, F.; Bisquert, J-; Al-

Mayouf, A.; Gimenez, S.. TiO2 Nanotubes for Solar Water Splitting: Vacuum Annealing and Zr Dopping 

Enhance Water Oxidation Kinetics. ACS Omega, October 2019. DOI 10.1021/acsomega.9b02297. 

[Consulta: març 2020]. Disponible a: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6777075/. 

[19]- Guo, T.; Wang, C.; Xu, P.; Feng, C.; Si, S.; Zhang, Y.; Wang, Q.; Shi, M.; Yang, F.; Wang, J.; Zhang, Y.. 

Effects of the Structure of TiO2 Nanotube Arrays on its Catalytic Activity for Microbial Fuel Cell. Global 

Challenges, May 2019. DOI 10.1002/gch2.201800084. [Consulta: març 2020]. Disponible a: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6498118/. 

[20]- Lai, C. W.; Lau, K. S.; Chou, P. M.. Controlled Synthesis of Well-Aligned and Highly Ordered TiO2 

Nanotubes without Bunding for Enhanced Solar-Powered Photoelectrochemical Responses. Journal of 

Nanoscience and Nanotechnology, December 2019, vol. 19, num. 12, pgs. 7934-7942. DOI 

10.1166/jnn.2019.16777. [Consulta: març 2020]. Disponible a: https://www-ingentaconnect-

com.recursos.biblioteca.upc.edu/content/asp/jnn/2019/00000019/00000012/art00059;jsessionid=2

hkjp7dd7bh2k.x-ic-live-03.  

[21]- Ali, I.; Kim, J-O.. Visible-light-assisted photocatalytic activity of bismuth-TiO2 nanotube composites 

for chromium reduction and dye degradation. Chemosphere, September 2018, vol. 207, pgs. 285-292. 

DOI 10.1016/j.chemosphere.2018.05.075. [Consulta: març 2020]. Disponible a: https://www-

sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0045653518309214?via%3Dihub. 

https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0920586118308824?via%3Dihub
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0920586118308824?via%3Dihub
https://link-springer-com.recursos.biblioteca.upc.edu/article/10.1007%2Fs11696-019-00727-8#citeas
https://link-springer-com.recursos.biblioteca.upc.edu/article/10.1007%2Fs11696-019-00727-8#citeas
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0169433219331691?via%3Dihub
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0169433219331691?via%3Dihub
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6777075/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6498118/
https://www-ingentaconnect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/content/asp/jnn/2019/00000019/00000012/art00059;jsessionid=2hkjp7dd7bh2k.x-ic-live-03
https://www-ingentaconnect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/content/asp/jnn/2019/00000019/00000012/art00059;jsessionid=2hkjp7dd7bh2k.x-ic-live-03
https://www-ingentaconnect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/content/asp/jnn/2019/00000019/00000012/art00059;jsessionid=2hkjp7dd7bh2k.x-ic-live-03
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0045653518309214?via%3Dihub
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0045653518309214?via%3Dihub


  Memòria 

76   

[22]- Shuang, S.; Zhang, Z.. The Effect of Annealing Treatment and Atom Layer Deposition to Au/Pt 

Nanoparticles-Decorated TiO2 Nanorods as Photocatalysts. Molecules, March 2018. DOI 

10.3390/molecules23030525. [Consulta: març 2020]. Disponible a: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6017365/. 

[23]- Preethi, L. K.; P. Anthony, R.; Mathews, T.; Walczak, L.; S. Gopinath, C.. A Study on Doped 

Heterojunctions in TiO2 Nanotubes: An Efficient Photocatalyst for Solar Water Splitting. Scientific 

Reports, October 2017. DOI 10.1038/s41598-017-14463-0. [Consulta: març 2020]. Disponible a: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5662732/. 

[24]- Fu, Y.; Mo, A..  A Review on the Electrochemically Self-organized Titania Nanotube Arrays: 

Synthesis, Modifications, and Biomedical Applications. Nanoscale Research Letters, 2018, 13:187. DOI 

10.1186/s1167-018-2597-z. [Consulta: febrer 2020].  

[25]- Ngor Chan, C. M.; Ching Ng, A. M.; Kin Fung, M.; Sing Cheng, H.; Yao Guo, M.; Djurisic, A. D.; 

Ching Leung, F. C.; Kin Chan, W.. Antibacterial and photocatalytic activities of TiO2 nanotubes. Journal 

of Experimental Nanoscience, May 2012, 8:6, pgs. 859-867. DOI 10.1080/17458080.2011.616540. 

[Consulta: febrer 2020].  

[26]- Li, Y.; Yang, Y.; Li, R.; Tang, X.; Guo, D.; Qing, Y.; Qin, Y.. Enhanced antibacterial properties of 

orthopaedic implants by titanium nanotube surface modification: a review of current techniques. 

International Journal of Nanomedicine, 2019, 2019:14, pgs. 7217-7236. DOI 10.2147/IJN.S216175. 

[Consulta: febrer 2020]. 

[27]- Liao, C.; Li, Y.; Chin Tjong, S.. Visible-Light Active Titanium Dioxide Nanomaterials with Bactericidal 

Properties. Nanomaterials, January 2020, 10, 124. DOI 10.3390/nano10010124. [Consulta: març 2020]. 

Disponible a: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7022691/. 

[28]- Huu Le, P.; Trung Hieu, L.; Lam, T.-N.; Nhat Hang, N. T.; Van Truong, N.; Cam Tuyen, L. T.; Thanh 

Phong, P.; Leu, J.. Enhanced Photocatalytic Performance of Nitrogen-Doped TiO2 Nanotube Arrays 

Using a Simple Annealing Process. Micromachines, November 2018, 9, 618. DOI 10.3390/mi9120618. 

[Consulta: març 2020]. Disponible a: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6316549/. 

[29]- Carbone, A.; Nanostructuring and Functionalizing Titanium for Dental Implants. Treball de fi de 

màster, Scuola Poltecnica e delle Scienze di Base, Dipartamento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e 

della Produzione Industriale, 2019. [Consulta: març 2020]. 

[30]- Sadat Peighambardoust, N.; Khameneh Asl, S.; Maghsoudi, M.. The effect of doping concentration 

of TiO2 nanotubes on energy levels and its direct correlation with photocatalytic activity. Thin Solid 

Films, September 2019, 690 (2019) 137558. DOI 10.1016/j.tsf.2019.137558. [Consulta: abril 2020].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6017365/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5662732/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7022691/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6316549/


Caracterització i Optimització d’un Tractament Antibacterià de la Superfície de Titani  

  77 

[31]- Zhang, S.; Li, Y.; Xu, P.; Liang, K.. Effect of the anodization parameters on the surface morphology 

and photoelectrochemical properties of TiO2 nanotubes. Int. J. Electrochem. Sci. 12 (2017) 10714-

10725. DOI 10.20964/2017.11.80. [Consulta: abril 2020]. 

[32]- Sadat Peighambardoust, N.; Khameneh Asl, S.; Mohammadpour, R.; Asl, S. K.. Band-gap narrowing 

and electrochemical properties in N-doped and reduced anodic TiO2 nanotubes arrays. Electrochim, 

Acta 270 (2018), 245-255. DOI 10.1016/j.elecacta.2018.03.091. [Consulta: abril 2020]. 

[33]- Mazierski, P.; Nischk, M.; Golkowska, M.; Lisowski, W.; Gazda, M.; Winiarski, M. J.; Kilmczuk, T.; 

Zaleska-Medynska, A.. Photocatalytic activity of nitrogen doped TiO2 nanotubes prepared by anodic 

oxidation: the effect of applied voltage, anodization time and amount of nitrogen dopant. Appl. Catal. 

B Environ, 196 (2016) 77-88. DOI 10.1016/j.apcatb.2016.05.006. [Consulta: maig 2020]. 

[34]- Li, G.; Zou, B.; Feng, S.; Shi, H.; Liao, K.; Wang, Y.; Wang, W.; Zhang, G.. Synthesis of N-Doped TiO2 

with good photocatalytic property. Physica B: Physics of Condensed Matter, 2020. DOI 

10.1016/j.physb.2020.412184. [Consulta: maig 2020]. 

[35]- Cushnie, T. P. T.; Robertson, P. K. J.; Officer, S.; Pollard, P. M.; McCullagh, C.; Robertson, J. M. C.. 

Variables to be considered when assessing the photocatalytic destruction of bacterial pathogens. 

Chemosphere, 74 (10), pgs. 1374-1378. DOI 10.1016/j.chemosphere.2008.11.012. [Consulta: maig 

2020]. 

[36]- Jedi-Soltanabadi, Z.; Ghoranneviss, M.; Ghorannevis, Z.; Akbari, H.. Anodic growth of Nitrogen-

doped Titanium dioxide nanotubes by anodization process of elemental Titanium in ethylene glycol 

based electrolyte solution with different water contents. Vacuum, 155 (2018), pgs. 387-390. DOI 

10.1016/j.vacuum.2018.06.027. [Consulta: maig 2020]. 

[37]- Momeni, S.; Tillmann, W.. Influence of Ag on antibacterial performance, microstructure and 

phase transformation of NiTi shape memory alloy coating. Vacuum, 164 (2019), pgs. 242-245. DOI 

10.1016/j.vacuum.2019.02.051. [Consulta: maig 2020]. 

[38]- Bhadra, C. U.; Jonas Davidson, D.; Henry Raja, D.. Fabrication of titanium oxide nanotubes by 

varying the anodization time. Materials Today: Proceedings, January 2020. DOI 

10.1016/j.matpr.2020.01.455. [Consulta: maig 2020]. 

[39]- Lin, D.; Guo-xi, C.; Ying, M.; Xiao-lin, J.; Guo-tian, Y.; Shao-kang, G.. Enhaced photocatalytic 

degradation properties of nitrogen-doped titania nanotube arrays. Transactions of Nonferrous Metals 

Society of China, 19 (2009), 1583-1587. DOI 10.1016/S1003-6326(09)60074-1. [Consulta: maig 2020]. 



  Memòria 

78   

[40]- Dou, Q.; Shrotriya, P.; Li, W.; R. Hebert, K.. Roles of mechanichal stress and lower-valent oxide in 

the formation of anodic titanium oxide nanotube layers. Electrochimica Acta, 292 (2018), pgs 676-684. 

DOI 10.1016/j.electacta.2018.09.182. [Consulta: maig 2020]. 

[41]- Kazemzadeh-Narbat, M.; F. L. Lai, B.; Ding, C.; N. Kizhakkedathu, J.; E. W. Hancock, R.; Wang, R.. 

Multilayered coating on titanium for controlled release of antimicrobial peptides for the prevention of 

implant-associated infections. Biomaterials, 34 (2013), pgs. 5969-5977. DOI 

10.1016/j.biomaterials.2013.04.036. [Consulta: juny 2020]. 

[42]- Zheng, L.; Qian, S.; Liu, X.. Induced antibacterial capability of TiO2 coatings in visible light via 

nitrogen ion implantation. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 30 (2020), pgs. 171-180. 

DOI 10.1016/S1003-6326(19)65189-7. [Consulta: juny 2020]. 

[43]- Molina-Reyes, J.; Romero-Moran, A.; Uribe-Vargas, H.; Lopez-Ruiz, B.; Sanchez-Salas, J.L.; Ortgega, 

E.; Ponce, A.; Morales-Sanchez, A.; Lopez-Huerta, F.; Zuñiga-Islas, C.. Study on the photocatalytic 

activity of titanium dioxide nanostructures: Nanoparticles, nanotubes and ultra-thin films. Catalysis 

Today, 341 (2020), pgs. 2-12. DOI 10.1016/j.cattod.2018.05.033. [Consulta: juny 2020]. 

[44]- Sunada, K.; Watanabe, T.; Hashimoto, K.. Studies on photokilling of bacteria on TiO2 thin film. 

Journal of Photochemistry and Photobiology A:Chemestry, 156 (2003), pgs. 227-233. DOI 

10.1016/S1010-6030(02)00434-3. [Consulta: juny 2020]. 

[45]- Foster, H.A.; Ditta, I.B.; Varghese, S.. Photocatalytic disinfection using titanium dioxide: spectrum 

and mechanism of antimicrobial activity. Applied Microbiology and Biotechnology, 90 (2011), pgs. 

1847-1868. DOI 10.1007/s00253-3213-7. [Consulta: juny 2020]. 

[46]- Brobbey, K.J.; Haapanen, J.; Mäkaelä, J.M.; Gunell, M.; Eerola, E.; Rosqvist, E.; Peltonen, J.; 

Saarinen, J.J.; Tuominen, M.; Toivakka, M.. Effect of plasma coating on antibacterial activity of silver 

nanoparticles. Thin Solid Films, 672 (2019), pgs. 75-82. DOI 10.1016/j.tsf.2018.12.049. [Consulta: juny 

2020]. 

[47]- Ghanavatinejad, M.; Ghorashi, S.M.B.; Chamanzadeh, Z.. Preparation and characterization of 

vertical regular arrayed and needle-shaped irregular titanium dioxide nanotubes for dye-sensitized 

solar cells. International Journal for Light and Electron Optics, 203 (2020), 163432. DOI 

10.1016/j.ijleo.2019.163432. [Consulta: juny 2020]. 

[48]- García-Arnáez, I.; Palla, B.; Suay, J.; Romero-Gavilán, F.; García-Fernández, L.; Fernández, M.; Goñi, 

I.; Gurruchaga, M.. A single coating with antibacterial properties for prevention of medical device-

associated iinfections. European Polymer Journal, 113 (2019), pgs. 289-296. DOI 

10.1016/j.eurpolymj.2019.02.002. [Consulta: juny 2020]. 



Caracterització i Optimització d’un Tractament Antibacterià de la Superfície de Titani  

  79 

[49]- Chua, P. H.; Neoh, K. G.; Kang, E. T.; Wang, W.. Surface functionalization of titanium with 

hyaluronic acid/chitosan polyelectrolyte multilayers and RGD for promoting osteoblast functions and 

inhibiting bacterial adhesion. Biomaterials, 29 (2008), pgs. 1412–1421. DOI 

10.1016/j.biomaterials.2007.12.019. [Consulta: agost 2020]. 

[50]- Bumgardner, J. D.; Wiser, R.; Gerard, P. D.; Bergin, P.; Chesnutt, B.; Marini, M.; Ramsey, V.; Elder, 

S. H.; Gilbert, J. A.. Chitosan: potential use as a bioactive coating for orthopaedic and craniofacial/dental 

implants. J Biomater Sci Polym, 14 (2003), pgs. 423–438. DOI 10.1163/156856203766652048. 

[Consulta: agost 2020]. 

[51]- Bumgardner, J. D.; Chesnutt, B. M.; Yuan, Y.; Yang, Y.; Appleford, M.; Oh, S.; McLaughlin, R.; Elder, 

S. H.; Ong, J. L.. The integration of chitosan-coated titanium in bone: an in vivo study in rabbits. Implant 

Dent, 16(1) (2007), pgs. 66–79. DOI 10.1097/ID.0b013e3180312011. [Consulta: agost 2020]. 

[52]- Page, K.; Wilson, M.; Parkin, I. P.. Antimicrobial surfaces and their potential in reducing the role 

of the inanimate environment in the incidence of hospital-acquired infections. J. Mater. Chem., 19 

(2009), pgs. 3819–3831. DOI 10.1039/B818698G. [Consulta: agost 2020]. 

[53]- Alt, V.; Bitschnau, A.; Osterling, J.; Sewing, A.; Meyer, C.; Kraus, R.; Meissner, S. A.; Wenisch, S.; 

Domann, E.; Schnettler, R.. The effects of combined gentamicin-hydroxyapatite coating for cementless 

joint prostheses on the reduction of infection rates in a rabbit infection prophylaxis model. 

Biomaterials, 27 (2006), pgs. 4627–4634. DOI 10.1016/j.biomaterials.2006.04.035. [Consulta: agost 

2020]. 

[54]- Stigter, M.; Bezemer, J.; de Groot, K.; Layrolle, P.. Incorporation of different antibiotics into 

carbonated hydroxyapatite coatings on titanium implants, release and antibiotic efficacy. J Control 

Release, 99 (2004), pgs. 127–137. DOI 10.1016/j.jconrel.2004.06.011. [Consulta: agost 2020]. 

[55]- Stigter, M.; de Groot, K.; Layrolle, P.. Incorporation of tobramycin into biomimetic hydroxyapatite 

coating on titanium. Biomaterials, 23 (2002), pgs. 4143–4153. DOI 10.1016/S0142-9612(02)00157-6. 

[Consulta: agost 2020]. 

[56]- Radin, S.; Campbell, J. T.; Ducheyne, P.; Cuckler, J. M.. Calcium phosphate ceramic coatings as 

carriers of vancomycin. Biomaterials, 18 (1997), pgs. 777–782. DOI 10.1016/S0142-9612(96)00190-1. 

[Consulta: agost 2020]. 

[57]- Tunney, M. M.; Ramage, G.; Patrick, S.; Nixon, J. R.; Murphy, P. G.; Gorman, S. P.. Antimicrobial 

susceptibility of bacteria isolated from orthopedic implants following revision hip surgery. Antimicrob 

Agents Chemother, 42 (1998), pgs. 3002–3005. DOI 10.1128/AAC.42.11.3002. [Consulta: agost 2020]. 



  Memòria 

80   

[58]- Mian, M. M.; Liu, G.. Recent progress in biochar-supported photocatalysts: Synthesis, role of 

biochar, and applications. RSC Advances, 8, pgs. 14237-14248. DOI 10.1039/C8RA02258E. [Consulta: 

setembre 2020]. 

[59]- Gautier, H.; Merle, C.; Auget, J. L.; Daculsi, G.. Isostatic compression, a new process for 

incorporating vancomycin into biphasic calcium phosphate: Comparison with a classical method. 

Biomaterials, 21(3) (2000), pgs. 243–249. DOI 10.1016/S0142-9612(99)00139-8. [Consulta: setembre 

2020]. 

[60]- Gautier, H.; Daculsi, G.; Merle, C.. Association of vancomycin and calcium phosphate by dynamic 

compaction: In vitro characterization and microbiological activity. Biomaterials, 22 (2001), pgs. 2481–

2487. DOI 10.1016/S0142-9612(00)00436-1. [Consulta: setembre 2020]. 

[61]- Lucke, M.; Schmidmaier, G.; Sadoni, S.; Wildemann, B.; Schiller, R.; Haas, N. P.; Raschke, M.. 

Gentamicin coating of metallic implants reduces implant-related osteomyelitis in rats. Bone, 32 (2003), 

pgs. 521–531. DOI 10.1016/S8756-3282(03)00050-4. [Consulta: setembre 2020]. 

[62]- Lucke, M.; Schmidmaier, G.; Gollwitzer, H.; Raschke, M.. Entwicklung einer biodegrabierbaren und 

antibiotisch wirksamen Beschichtung von Implantaten. Hefte zu der Unfallchirurg, 282 (2000), pgs. 

362–363. [Consulta: setembre 2020]. 

[63]- Radin, S.; Ducheyne, P.. Controlled release of vancomycin from thin sol-gel films on titanium alloy 

fracture plate material. Biomaterials, 28 (2007), pgs. 1721–1729. DOI 

10.1016/j.biomaterials.2006.11.035. [Consulta: setembre 2020].  

[64]- Hancock, R. E. W.; Diamond, G.. The role of cationic antimicrobial peptides in innate host 

defences. Trends Microbiol, 8 (2000), pgs. 402-410. DOI 10.1016/S0966-842X(00)01823-0. [Consulta: 

setembre 2020]. 

[65]- Kim, I. Y.; Seo, S. J.; Moon, H. S.; Yoo, M. K.; Park, I. Y.; Kim, B. C.; Cho, C. S.. Chitosan and its 

derivatives for tissue engineering applications. Biotechnol Adv, 26 (2008), pgs. 1–21. DOI 

10.1016/j.biotechadv.2007.07.009. [Consulta: octubre 2020]. 

[66]- Tomasiewicz, D.M.; Hotchkiss, D. K.; Reinbold, G. W.; Read Jr, R. B.; Hartman, P. A.. The most 

suitable number of colonies on plates for counting. J Food Prot., 43(4) (1980), pgs. 282-286. DOI 

10.4315/0362-028X-43.4.282. [Consulta: octubre 2020]. 

 

 



Caracterització i Optimització d’un Tractament Antibacterià de la Superfície de Titani  

  81 

[67]- Font de llum TUV 11 W/2P UVC. Lighting PHILIPS. Disponible a: 

https://www.lighting.philips.es/prof/lamparas-y-tubos-convencionales/lamparas-

especiales/purificacion-agua-y-aire/residential-water-and-air/purificacion-aire-y-

agua/927902304007_EU/product. [Consulta: octubre 2020]. 

[68]- Banerjee, S.; Pillai, S. C.; Falaras, P.; O’Shea, K. E.; Byrne, J. A.; Dionysiou, D. D.. New insights into 

the Mechanism of Visible Light Photocatalysis. The Journal of Physical Chemistry Letters, 5(15) (2014), 

pgs. 2543-2554. DOI 10.1021/JZ501030X. [Consulta: octubre 2020]. 

 

 

https://www.lighting.philips.es/prof/lamparas-y-tubos-convencionales/lamparas-especiales/purificacion-agua-y-aire/residential-water-and-air/purificacion-aire-y-agua/927902304007_EU/product
https://www.lighting.philips.es/prof/lamparas-y-tubos-convencionales/lamparas-especiales/purificacion-agua-y-aire/residential-water-and-air/purificacion-aire-y-agua/927902304007_EU/product
https://www.lighting.philips.es/prof/lamparas-y-tubos-convencionales/lamparas-especiales/purificacion-agua-y-aire/residential-water-and-air/purificacion-aire-y-agua/927902304007_EU/product




Caracterització i Optimització d’un Tractament Antibacterià de la Superfície de Titani  

  83 

Annex A 

A1. Espectres d’intensitat i taules obtingudes de les fitxes JCPDS 

 

Fig. 29: Espectre d’intensitat de XRD pel Titani Alfa amb el codi 03-065-3362. 

 

Fig. 30: Espectre d’intensitat de XRD per l’Òxid de Titani amb el codi 01-089-3074. 
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Fig. 31: Espectre d’intensitat de XRD per l’Òxid de Titani en fase Anatasa amb el codi 00-021-1272. 

 

 

Fig. 32: Espectre d’intensitat de XRD per l’Òxid de Titani en fase Rutil amb el codi 03-065-0191. 
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Fig. 33: Espectre d’intensitat de XRD pel TiN estequiomètric amb el codi 01-087-0633. 

 

 

Fig. 34: Espectre d’intensitat de XRD pel TiN no estequiomètric amb el codi 00-041-1352. 
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Taula 29: Pics de l’espectre d’intensitat de XRD pel Titani Alfa amb el codi 03-065-3362. 

 

Taula 30: Pics de l’espectre d’intensitat de XRD per l’Òxid de Titani amb el codi 01-089-3074. 
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Taula 31: Pics de l’espectre d’intensitat de XRD per l’Òxid de Titani en fase Anatasa amb el codi 00-021-1272. 

 

Taula 32: Pics de l’espectre d’intensitat de XRD per l’Òxid de Titani en fase Rutil amb el codi 03-065-0191. 
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Taula 33: Pics de l’espectre d’intensitat de XRD pel TiN estequiomètric amb el codi 01-087-0633. 

 

Taula 34: Pics de l’espectre d’intensitat de XRD pel TiN no estequiomètric amb el codi 00-041-1352. 
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