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Figura 1. Representació esquemàtica d'una partícula de
TiO2 durant el procés
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Qualitat ambiental de les platges de Sitges
durant la temporada de bany

Utilitzant diversos indicadors ambientals com
l'evolució de la línia de costa, els indicadors
vegetals, la qualitat de la sorra i l'aigua i els residus
presents a la platja, investigadors de la UAB han
estudiat l'estat i evolució d'un important atractiu per
visitants nacionals e internacionals, les platges de
Sitges, que reben una pressió humana cada vegada
més elevada.
[+]
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La bioremediació pot ajudar en la
descontaminació d'aqüifers i sòls (Premi
Aposta UAB 2011)

Caracteritzar els microorganismes que intervenen en
la bioremediació per la neteja de la contaminació per
compostos halogenats d'aqüífers i sòls de tota
Europa ha estat el objectiu del treball "Estudi de
processos de dihaloeliminació en sediments marins i
d'aigua dolça per a la seva aplicació en
bioremediació" de Ernest Marco, guardonat amb un
Premi Aposta 2011.
[+]

ENTREVISTES

Sixto Malato, expert en tecnologies per
descontaminar aigua amb energia solar

"La implantació d'aquestes tecnologies ha de venir
de la mà del desenvolupament d'estratègies de
gestió de l'aigua a mig i llarg termini"
[+]
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Què cal fer amb el residu orgànic generat a
diari?

Investigadors de la UAB han estudiat quin és el
tractament dels residus orgànics generats
diàriament què menys gasos allibera a l'atmòsfera,
què menys lixiviats genera i què menys energia
consumeix. A més de l'impacte ambiental, aquesta
recerca vol establir quin tractament proporciona un
compost de més qualitat.
[+]

01/2006 - Adsorpció de l'alumini (III): mètode de prevenció de la
desactivació del TiO2

La fotocatàlisi heterogènia ha esdevingut de gran interès de cara a disposar de
nous mètodes que permetin tractar la generació de contaminants tòxics i no
biodegradables per part de sectors industrials. Investigadors de la Unitat
Química-Física del Departament de Química de la UAB han aconseguit millores
mitjançant la modificació de l'òxid de titani amb alumini i ferro.
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La generació de contaminants tòxics i no biodegradables per part de sectors industrials
requereix disposar de nous mètodes que permetin tractar eficaçment aquest tipus de
residus. En aquest escenari, el desenvolupament de la fotocatàlisi heterogènia ha
esdevingut de gran interès.

La fotocatàlisi heterogènia es fonamenta en l'ús d'un semiconductor (en general un
material innocu com el TiO2) que, en ser irradiat amb fotons suficientment energètics,
genera radicals altament oxidants capaços de promoure la mineralització total dels
contaminants en fase gas o aquosa o, com a mínim, llur transformació en productes
biodegradables (veure Fig. 1). L'interès en el desenvolupament de la fotocatàlisi
heterogènia per al tractament d'aigües residuals radica, a banda de en la seva elevada
capacitat de descontaminació, en el fet que les seves característiques satisfan els principis
de la Química Verda, especialment si es fa ús de la llum solar com a font d'irradiació.
Tanmateix, per incrementar les expectatives de comercialització d'aquesta tècnica cal
millorar-ne aspectes, com ara: a) la velocitat de destrucció de contaminats, b) la resposta
del catalitzador en el rang del visible (aprofitament de la llum solar), i c) l'eficiència de la
reutilització del catalitzador, tot evitant fenòmens de desactivació del TiO2.

En aquest treball es presenten diferents resultats que demostren que la modificació del
TiO2 mitjançant la simple adsorció de cations metàl·lics Al(III) o Fe(III) [1,2] permet
millorar significativament el rendiment del procés fotocatalític. L'adsorció dels cations
M(III) sense un posterior tractament tèrmic, permet un estalvi energètic considerable
respecte les tècniques de dopatge convencionals, les quals inclouen etapes de calcinació.

De primer, s'ha investigat l'efecte de l'Al(III) i el Fe(III) en la velocitat de destrucció dels
contaminants, així com en l'espectre d'absorció del catalitzador. La Taula 1 mostra els
resultats obtinguts en diferents assaigs de degradació per fotocatàlisi heterogènia de
l'àcid maleic. L'interès en l'estudi d'aquest àcid carboxílic radica en dos aspectes. D'una
banda, l'àcid maleic és un contaminat sovint present en aigües residuals. D'altra banda,
l'àcid maleic és compost que sovint es troba entre els àcids carboxílics de cadena curta
generats durant la mineralització per fotocatàlisi heterogènia de contaminants aromàtics.
Els resultats recollits a la Taula 1 posen de manifest l'efecte clarament beneficiós de la
presència dels cations metàl·lics. D'una banda, el temps necessari per assolir una
completa mineralització de l'àcid maleic (COT=0) es redueix a la meitat. D'altra banda,
l'acumulació i toxicitat dels intermedis generats esdevé notablement reduïda. Mitjançant
diferents estudis s'ha conclòs que el paper dels metalls involucra una menor recombinació
del parell electró-forat fotogenerats, a més d'afavorir la participació de l'oxigen i dels
radicals superòxid en la mineralització de la matèria orgànica [1,2] (veure Fig. 1) . En el
cas de l'Al(III), l'absorció de llum per part del TiO2 en el rang del visible es veu
incrementada, possibilitant un millor aprofitament de la llum solar [2].

  

Taula 1. Resultats obtinguts en assaigs de degradació per fotocatàlisi heterogènia de
l'àcid maleic
(1.00 mM) en presència de TiO2 pur i TiO2 modificat ([TiO2]=1.5g/L; [M(III)]i=0.1mM).

Tal com s'ha esmentat més amunt, un altre dels aspectes que cal millorar per afavorir la
implementació de la fotocatàlisi heterogènia a gran escala es refereix a la perdurabilitat
del catalitzador. En aquest sentit, s'ha investigat l'efecte de l'Al(III) en fenòmens de
desactivació [3].

Els nostres resultats indiquen que l'àcid salicílic, a concentracions prou grans, produeix la
desactivació del TiO2 (veure Fig. 2). Les investigacions realitzades per identificar les
espècies responsables d'aquest fenomen indiquen que es tracta de compostos
oligomèrics. La Fig. 2 il·lustra el fet que la modificació del TiO2 mitjanant l'adsorció
d'Al(III), a més d'accelerar el procés de degradació de l'àcid salicílic, evita la desactivació.
Això implica, en conseqüència, l'ampliació del rang de concentració en què la fotocatàlisi
heterogènia pot operar eficientment.
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Figura 2. Percentatge d'àcid salicílic eliminat en dos cicles fotocatalítics
(15 minuts d'irradiació per cada cicle) emprant el mateix catalitzador

Les millores aconseguides mitjançant la modificació del TiO2 amb Al(III) i Fe(III) poden
contribuir al desenvolupament de la fotocatàlisi heterogènia per al tractament d'aigües
residuals, però també poden ser d'ajut per d'altres aplicacions com ara la purificació d'aire
o la producció d'hidrogen a partir de l'aigua, utilitzant la radiació solar com a font
d'energia.
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