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1. Introducció 

Els colorants reactius han estat identificats com a la càrrega contaminant més 

problemàtica present als efluents tèxtils degut al seu caràcter no biodegradable. Es per 

això que, atenent a les exigències d’unes lleis cada cop més restrictives, sorgeix la 

necessitat de desenvolupar noves tecnologies capaces de destruir les molècules de 

colorant. Els Processos Avançats d’Oxidació (PAOs), basats principalment en la 

generació de radicals hidroxil altament oxidants (HO·, E = 2.8 V versus NHE) [1], 

apareixen com a potents alternatives als tractaments convencionals. Aquests són 

capaços de destruir la majoria de contaminants orgànics per donar CO2, H2O i demés 

productes inorgànics minoritaris innocus com a productes de degradació. Entre els 

diferents PAOs disponibles cal destacar els processos de Fenton i foto-Fenton (λ < 410 

nm), que empren H2O2 i una sal ferrosa com a reactius (el Fe actua de catalitzador), ja 

que aquests proporcionen elevats rendiments de degradació amb un cost operacional 

relativament baix. Addicionalment, el procés de foto-Fenton ofereix la possibilitat 

d’utilitzar la radiació solar com a font de llum en un procés més efectiu, econòmic i 

ambientalment sostenible [2]. Un avenç important en el camp d’aquests PAOs és la seva 

aplicació com a pretractament d’un tractament biològic convencional, una aproximació 

vàlida per a la eliminació de compostos no biodegradables [3]. S’aplica el PAO fins a 

obtenir una solució intermèdia completament biodegradable i minimitzant el consum 

d’energia i reactius.  

En el present treball s’estudia la degradació dels colorants reactius comercials 

Procion Red H-E7B i Cibacron Red FN-R en planta pilot mitjançant el procés de foto-

Fenton assistit amb llum solar. Addicionalment, s’estudia la seva aplicació com a 

pretractament d’un procés biològic. Com a punt de partida, es pren un estudi previ 

realitzat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a escala de laboratori 
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mitjançant làmpades artificials de llum negra com a font de radiació [3-5]. Amb 

l’obtenció de noves dades de degradació en planta pilot es discuteix si el procés de foto-

Fenton és realment representatiu d’un estudi a major escala, comprovació 

imprescindible per assegurar la viabilitat d’aquest tipus de tractaments amb aigües 

residuals reals.  

 

2. Experimental 

Els colorants reactius comercials Procion Red H-E7B (C.I. Reactive Red 141, 

DyStar) i Cibacron Red FN-R (C.I. Reactive Red 238, CIBA) van ser utilitzats sense 

purificació prèvia amb una concentració inicial de 250 mg·l-1. Per simular unes 

condicions similars a les d’un efluent real procedent del procés de tintura, les solucions 

es van sotmetre a un procés d’hidròlisi (T = 60-80 ºC, pH = 10.6). A continuació es va 

ajustar el pH a 2.8-30 per dur a terme el procés de foto-Fenton. El radical hidroxil HO· 

va ser generat in situ mitjançant l’adició de sulfat ferrós (FeSO4·7H2O, Panreac) i 

peròxid d’hidrogen (H2O2 30% p/v, Panreac) en solució aquosa. El contingut en COT es 

va determinar amb un analitzador TOC Shimadzu 5050A. Els Sòlids Totals en 

Suspensió (STS) es van mesurar gravimètricament. La concentració dels colorants 

reactius es va analitzar mitjançant cromatografia liquida d’alta resolució (Agilent, series 

1100), flux 0.5 ml·min-1, amb un detector UV-VIS, columna C-18 (Phenomenex LUNA 

5 μm, 3x150 mm) i longitud d’ona 543 nm. La fase mòbil era 5mM d’acetat d’amoni 

(A) i metanol (B). Es va utilitzar un gradient d’elució de 15 minuts des de 0% a 100% 

de B per Procion Red H-E7B i des de 0% a 50% de B per Cibacron Red FN-R. La 

Demanda Química d’Oxigen (DQO) es va mesurar amb un kit Spectroquant® (10-150 

mg·l-1 O2, Merck) i la mesura de la Demanda Bioquímica d’Oxigen Durant 5 dies 

(DBO5) mitjançant el sistema WTW 2000 Oxytop termostatitzat a 20 ºC [6].  
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Els experiments de foto-Fenton van tenir lloc en una planta pilot amb irradiació 

solar a la Plataforma Solar de Almería (PSA, latitud 37 ºN, longitud 2.4 ºE). La planta 

pilot (Figura 1) constava de tres Col·lectors Parabòlic Compostos (CPCs) orientats al sol 

-37º- (formats per 8 tubs horitzontals i transparents), un tanc i una bomba de 

recirculació (flux 20 l·min-1). Dos miralls parabòlics d’alumini redirigien la radiació cap 

als tubs. El volum total (VT) era 35 litres (22 litres de volum irradiat (Vi) i 13 litres de 

volum mort). El procediment de cada experiment era el següent: Amb els CPCs coberts, 

s’afegia la sal de Fe (II) i el peròxid. Desprès de 5 minuts de mescla (reacció de Fenton 

en obscuritat), es retirava la coberta i es recollien les mostres de forma periòdica. La 

radiació solar ultraviolada (300-400 nm) es mesurava amb un radiòmetre d’UV global 

UV (KIPP&ZONEN, model CUV 3), inclinat 37 º com els CPCs. La lectura es feia amb 

unitats de W·m-2. D’aquesta forma, la radiació incident podia ser avaluada com a funció 

del temps tenint en compte les condicions meteorològiques. Així, els experiments es 

podien comparar respecte un temps d’il·luminació corregit: t30W (equació (1)) [7],   

 

1nnn
T

i
n1n30W,n30W, ttΔt;

V
V

30
UVΔttt −− −=⋅+= (1) 

 

on tn és el temps experimental de presa de cada mostra, UV és la mitjana de la radiació 

mesurada durant Δtn, i t30W és el “temps d’il·luminació normalitzat”. En aquest cas, es 

refereix a una potència solar constant de 30 W·m-2 (valor típic d’exposició solar a la 

PSA). Durant el aquest treball la intensitat va oscil·lar entre 14 i 37 W·m-2 i la 

temperatura (la planta pilot es trobava a l’aire lliure) entre 25 i 48 ºC.   
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Figura 1. Esquema de la planta pilot emprada en el procés de foto-Fenton 

  

La degradació biològica en planta pilot operava en mode discontinu i estava 

formada per un tanc (50 litres) i un RBI (43 litres). El RBI, constituït per una columna 

de suports plàstics, es va colonitzar amb fang activat procedent d’una estació de 

depuració d’aigües residuals (Almería, Espanya). El líquid operatiu a tractar era de 45 

litres. La temperatura oscil·lava entre 16 i 40 ºC. Un difusor d’aire proporcionava 

condicions de saturació d’oxigen. La mineralització de l’aigua a degradar (el pH de les 

quals s’havia reajustat prèviament des de 2.8-3.0 a neutre) es va seguir mitjançant la 

mesura periòdica del COT. Per assegurar una correcta fixació de la biomassa sobre els 

suports sòlids, es mesurava també el contingut en STS. Finalment s’ajustava el pH entre 

6,5 i 7,5 i s’addicionaven les proporcions adequades de medi mineral [6]. 
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3. Resultats i discussió 

3.1. Degradació mitjançant el procés de foto-Fenton en planta pilot 

En la degradació de les solucions dels colorants a escala de laboratori amb llum 

artificial, les millors condicions eren 10 mg·l-1 de Fe (II) i 250 mg·l-1 de H2O2 per a 250 

mg·l-1 Procion Red H-E7B i 20 mg·l-1 de Fe (II) i 500 mg·l-1 de H2O2 per a 250 mg·l-1 

Cibacron Red FN-R, amb un grau de mineralització del 82 i 84%, respectivament. En 

aplicar aquestes condicions a una major escala i amb llum solar, es va obtenir una 

reducció del COT del 82% per al  Procion Red H-E7B i del 86% per al Cibacron Red 

FN-R, evidenciant la reproductibilitat del sistema (Figura 2). No obstant, el temps 

d’irradiació respecte el procés amb llum artificial es va reduir des de 100 i 150 minuts 

(temps d’irradiació real) fins a 13 i 22 minuts (valors de t30W normalitzats), bàsicament 

degut a la major quantitat de fotons UV proporcionats pel sol (al voltant de 30 W·m-2 

enfront els 6 W·m-2 de la làmpada de llum negra artificial), la participació de la fracció 

de llum visible de l’espectre en el procés de foto-Fenton, i la configuració especial del 

fotoreactor, el qual recull i redirigeix cap a la solució tota la radiació incident a l’àrea 

d’obertura del CPC.  

Aquest augment de la velocitat de degradació va permetre a la planta pilot reduir 

la concentració del catalitzador des de 10 a 2 mg·l-1 per al Procion Red H-E7B i des de 

20 a 5 mg·l-1 per al Cibacron Red FN-R sense pèrdues en la eficàcia del procés de foto-

Fenton (Figura 2). Aquests resultats són interessants des d’un punt de vista econòmic, 

considerant futures aplicacions. A més, una baixa concentració de ferro evitaria el 

procés de separació al final de la etapa d’oxidació.  
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Figura 2. Evolució del COT respecte t30W sota diferents concentracions inicials de Fe (II) (a) 

250 mg·l-1 Procion Red H-E7B,  H2O2 = 250 mg·l-1; (b) 250 mg·l-1 Cibacron Red FN-R, H2O2 = 

500 mg·l-1; pH = 2.8. 

 

La degradació del colorant inicial es va monitoritzar amb cromatografia liquida i 

detector UV-VIS. El colorant Procion Red H-E7B va desaparèixer completament 

després d’irradiar (des de t30W = 0) a totes les concentracions assajades, mentre que 

només la concentració de 5 mg·l-1 de Fe (II) va permetre detectar Cibacron Red FN-R 

més enllà del procés de Fenton en obscuritat. Aquesta ràpida desaparició dels colorants 

va anar acompanyada de la decoloració de les solucions. La Figura 3 mostra la 

disminució de la concentració relativa (C/Co) respecte t30W en aplicar les concentracions 

de Fe (II) més baixes. Si es comparen aquests resultats amb els resultats de la evolució 

del COT (Figura 2), s’observa com la desaparició completa dels colorants té lloc abans 

de que comenci la mineralització, suggerint un mecanisme de degradació on el HO· 

ataca preferiblement el centre cromòfor de les molècules de colorant (l’enllaç azo), 

donant lloc a la decoloració de les solucions. 
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Figura 3. Evolució de la concentració relativa de colorant respecte t30W. 250 mg·l-1 Procion Red 

H-E7B, 2 mg·l-1 Fe (II), 250 mg·l-1 H2O2; 250 mg·l-1 Cibacron Red FN-R, 5 mg·l-1 Fe (II), 500 

mg·l-1 H2O2; pH = 2.8. 

 

3.2. Augment de la biodegradabilitat 

Es va determinar l’evolució de la biodegradabilitat (índex DBO5/DQO) de les 

solucions foto-tractades de Procion Red H-E7B i Cibacron Red FN-R amb la intenció 

d’avaluar la idoneïtat del procés de foto-Fenton com a etapa prèvia d’un tractament 

biològic posterior. Es van utilitzar concentracions de Fe (II) de 2 mg·l-1 per al Procion 

Red H-E7B i de 5 mg·l-1 per al Cibacron Red FN-R. El H2O2 es va addicionar a polsos. 

La Figura 4 mostra l’evolució de l’índex BOD5/COD respecte el H2O2 consumit. Queda 

patent com les solucions van esdevenint cada cop més biodegradables, arribant 

fàcilment a valors de DBO5/DQO al voltant de 0,4, valor característic d’aigües 

completament biodegradables.  
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Figura 4. Evolució de DBO5/DQO respecte el H2O2 consumit per 250 mg·l-1 Procion Red H-

E7B (2 mg·l-1 Fe (II)) i 250 mg·l-1 Cibacron Red FN-R (5 mg·l-1 Fe (II)); pH = 2.8. 

 

3.3. Reactor de Biomassa Immobilitzada 

Es va alimentar el RBI amb un conjunt d’efluents fototractats, teòricament 

biodegradables (Figura 5). Primerament, es va alimentar amb un pols de substrat 

completament biodegradable (glucosa, COT ~ 80 mg·l-1 C) per tal d’assegurar la 

viabilitat de la biomassa i establir el mínim COT residual que podia assolir el RBI (~ 20 

mg·l-1 C, corresponent als metabòlits de la biomassa). Desprès, d’acord amb els resultats 

obtinguts de la DBO5/DQO (Figura 4), el bioreactor es va alimentar amb la següent 

seqüència de polsos: Cibacron Red FN-R (5 mg·l-1 Fe (II)): (a) 250 mg·l-1 H2O2 (COT = 

23,47 mg·l-1 C); (b) 225 mg·l-1 H2O2 (COT = 33,39 mg·l-1 C); (c) 200 mg·l-1 H2O2 (COT 

= 42,07 mg·l-1 C). Procion Red H-E7B (2 mg·l-1 Fe (II)): (d) 80 mg·l-1 H2O2 (COT = 

28,70 mg·l-1 C); (e) 65 mg·l-1 H2O2 (COT =  32,70 mg·l-1 C); (f) 50 mg·l-1 H2O2 (COT = 

39,37 mg·l-1 C). La estratègia era, per a cada colorant, iniciar addicionant polsos 

presumiblement biodegradables ((a) i (d)), i reduint desprès la concentració de H2O2 fins 

a trobar la mínima capaç de dur a terme amb èxit l’acoblament químic/biològic, amb el 
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mínim grau de mineralització durant el pretractament. S’assumeix la biodegradació 

completa amb un COT residual al voltant dels 20 mg·l-1 C. De la Figura, es pot veure 

com les solucions esdevenen biodegradables en 1-2 dies amb 225 mg·l-1 de H2O2 per al 

Cibacron Red FN-R i amb 65 mg·l-1 de H2O2 per al Procion Red H-E7B. Les 

concentracions de H2O2 més baixes no van ser suficients per a biocompatibilitzar 

completament els efluents.    
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Figura 5. Operació del RBI després del pretractament de foto-Fenton: 250 mg·l-1 Cibacron Red 

FN-R, 5 mg·l-1 Fe (II), (a) 250 mg·l-1 H2O2 (b) 225 mg·l-1 H2O2 (c) 200 mg·l-1 H2O2; 250 mg·l-1 

Procion Red H-E7B, 2 mg·l-1 Fe (II), (d) 80 mg·l-1 H2O2 (e) 65 mg·l-1 H2O2 (f) 50 mg·l-1 H2O2. 

 

En el sistema combinat químic/biològic dut a terme a escala de laboratori, van 

ser necessaris 10 mg·l-1 de Fe (II) i 125 mg·l-1 de H2O2 per a biocompatibilitzar el 

Procion Red H-E7B i 20 mg·l-1 de Fe (II) i 250 mg·l-1 de H2O2 per a biocompatibilitzar 
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el Cibacron Red FN-R. Així, els resultats obtinguts en planta pilot milloren els resultats 

a escala de laboratori.    

 

4. Conclusions 

L’aplicació del procés de foto-Fenton assistit amb llum solar per a la 

mineralització dels colorants reactius Procion Red H-E7B i Cibacron Red FN-R 

reprodueix estretament els resultats obtinguts prèviament amb llum artificial i a escala 

de laboratori. Amb unes concentracions de reactius de 10 mg·l-1 de Fe (II) i 250 mg·l-1 

H2O2 per a 250 mg·l-1 de Procion Red H-E7B i 20 mg·l-1 de Fe (II) i 500 mg·l-1 de H2O2 

per a 250 mg·l-1 de Cibacron Red FN-R s’obté un nivell de mineralització del 82 i del 

86%, respectivament. D’altre banda, es redueix el temps d’irradiació des de 100 i 150 

minuts (temps real) a 13 i 22 minuts (t30W); bàsicament degut a la major quantitat de 

fotons UV proporcionats pel sol, la participació de la fracció de llum visible de 

l’espectre en el procés de foto-Fenton, i la configuració del CPC. Aquest fet permet 

reduir la concentració de Fe (II) des de 10 a 2 mg·l-1 per al Procion Red H-E7B i des de 

20 a 5 mg·l-1 per al Cibacron Red FN-R sense pèrdues d’eficàcia. 

En aplicar el procés de foto-Fenton assistit amb llum solar com a pretractament 

d’una etapa biològica en planta pilot, les solucions esdevenen biodegradables amb 

només 225 mg·l-1 de H2O2 (Cibacron Red FN-R) i 65 mg·l-1 de H2O2 (Procion Red H-

E7B). En comparació amb els resultats a escala de laboratori, el funcionament del 

tractament combinat en planta pilot sembla superior.      
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