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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
S’ha dut a terme la degradació en planta pilot dels colorants reactius Procion Red H-E7B i Cibacron Red FN-R 
mitjançant el procés de foto-Fenton aplicat com a tractament únic i com a pretractament d’un procés biològic. El procés 
de foto-Fenton, assistit amb llum solar, es va realitzar en un fotoreactor solar tipus Col•lector Parabòlic Compost (CPC) i 
el tractament biològic en un Reactor de Biomassa Immobilitzada (RBI). Com a punt de partida, i amb l’objectiu 
d’estudiar la reproductibilitat del sistema, es van prendre resultats obtinguts d’experiments realitzats prèviament a 
escala de laboratori i amb llum artificial. El paràmetre Carboni Orgànic Total (COT) es va emprar com a indicador de 
l’eliminació dels colorants i dels seus intermedis. En aplicar únicament el procés de foto-Fenton com a tractament, 
concentracions de 10 mg•l-1 de Fe (II) i 250 mg•l-1 de H2O2 per degradar 250 mg•l-1 Procion Red H-E7B, i de 20 mg•l-
1 de Fe (II) i 500 mg•l-1 de H2O2 per degradar 250 mg•l-1 Cibacron Red FN-R, van reproduir els resultants obtinguts al 
laboratori, amb uns nivells d’eliminació de COT del 82 i 86%, respectivament. A més, l’ús beneficiós de la llum solar en 
el procés de foto-Fenton, juntament amb la configuració del CPC, van incrementar la velocitat de degradació respecte 
als resultats previs, permetent la reducció de la concentració de Fe (II) de 10 a 2 mg•l-1 (Procion Red H-E7B) i de 20 a 
5 mg•l-1 (Cibacron Red FN-R) sense pèrdues d’efectivitat. D’altre banda, el sistema combinat foto-Fenton/tractament 
biològic en planta pilot, unes concentracions d’oxidant de 225 mg•l-1 H2O2 per Cibacron Red FN-R i 65 mg•l-1 H2O2 
per Procion Red H-E7B van ser suficients per generar solucions intermèdies biodegradables i alimentar així el RBI, 
millorant inclús els resultats obtinguts prèviament al laboratori.   



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
It has been performed the degradation at pilot plant of Procion Red H-E7B and Cibacron Red FN-R reactive dyes by 
means of solar photo-Fenton reaction as a single process and as a pre-treatment of an aerobic biological treatment. 
Photo-Fenton oxidation was conducted using a Compound Parabolic Collector (CPC) solar photo-reactor and the 
biological treatment by means of an Immobilised Biomass Reactor (IBR). Preliminary results from artificial light 
experiments carried out at the laboratory were taken as start point to study the reproducibility of the system. Total 
Organic Carbon (TOC) was used as indicator of dyes and their intermediates removal. When applying photo-Fenton 
reaction as a single process, 10 mg•l-1 Fe (II) and 250 mg•l-1 H2O2 photo-Fenton conditions for 250 mg•l-1 Procion 
Red H-E7B and 20 mg•l-1 Fe (II) and 500 mg•l-1 H2O2 for 250 mg•l-1 Cibacron Red FN-R closely reproduced prior 
laboratory mineralisation results, with 82 and 86% DOC removal. Nevertheless, the beneficial effect of sunlight, in 
addition with the CPC configuration, increased the degradation rates allowing the solar pilot plant to reduce Fe (II) 
concentration from 10 to 2 mg•l-1 (Procion Red H-E7B) and from 20 to 5 mg•l-1 (Cibacron Red FN-R) without 
effectiveness loses. On the other hand, in the combined photo-Fenton/biological pilot-plant system, oxidant doses of 225 
mg•l-1 H2O2 for Cibacron Red FN-R and 65 mg•l-1 H2O2 for Procion Red H-E7B were enough to generate 
biodegradable solutions to feed the IBR, even improving bench-scale results.  
 
 
 



 

 

L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si esteu 
d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència de Creative Commons   i ens envieu el document que 
us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
La persona sotasignant, Julia García Montaño, en qualitat de beneficiària de l’ajut de l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient 2006 BE 00179, manifesta el seu consentiment 
exprés per tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al dipòsit digital 
RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes especificats a la 
llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 5 de febrer de 2007 
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DNI 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 
 


