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Annexos



La introducció presentada anteriorment ha intentat mostrar la unitat temàtica sobre
la que s’ha desenvolupat el treball realitzat durant aquesta Tesi, d’acord amb els
objectius fixats. En segon lloc, el resum dels resultats i la discussió d’aquests ha
ampliat i relacionat els continguts publicats. Finalitzant aquesta Memòria, tot
seguit, en ordre cronològic, s’inclouen còpies de les publicacions a què ha donat
lloc aquesta recerca.

La progressió dels treballs segueix, esquemàticament, la caracterització de les
diferents membranes estudiades i les seves posteriors aplicacions, tal com es
mostra en la següent figura:
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Abstract
Dos sensors per a tensioactius, basats en sals formades per parells iònics insolubles en aigua
d’estequiometria 1:1, han estat preparats a partir de Hyamine 1622 o tetradodecilamoni com a
cations i dodecilbenzesulfonat com a anió tensioactiu. Els materials sensors, després de ser
incorporats a una matriu de PVC contenint o-nitrofeniloctil èter com a solvent mediador, han estat
aplicats sobre un suport de resina conductora sense solució interna de referència. En aquest
treball, es caracteritza la resposta d’aquests elèctrodes a laurilsulfat de sodi i a
dodecilbenzesulfonat de sodi, així com les interferències d’anions inorgànics habituals i altres
anions tensioactius. Igualment es comenta la idoneïtat d’aquests dispositius, presentant els
principals paràmetres d’avaluació i els corresponents temps de resposta. Aquestes membranes
resulten adients com a sensors potenciomètrics d’ús general per a anions tensioactius.
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Abstract
Un elèctrode selectiu a anions tensioactius, basat en una membrana de matriu de PVC dipositada
sobre un suport conductor sòlid de grafit-epoxi, va ser emprat en la valoració potenciomètrica
d’anions tensioactius, en un medi tamponat de fosfat de pH = 2.2 i utilitzant solucions patró de
Hyamine 1622 com a agent valorant. Han estat comparats els resultats proporcionats per aquest
mètode i pel mètode de valoració en dues fases amb l’indicador mixt sobre diversos tensioactius
aniònics comercials (alquilsulfats, alquilbenzesulfonats, α-olefines sulfatades, alquilètersulfats i
sulfosuccinats) sense trobar diferències notables. Les característiques generals de l’elèctrode
milloren les corresponents als disponibles comercialment: la desviació estàndard en la valoració de
solucions de dodecilsulfat 4mM amb agent valorant de la mateixa concentració és del 0.15 % (n =
23), la desviació estàndard relativa del valor del potencial en el punt final és del 0.95 % i el valor
mitjà del salt de potencial correspon a 140 mV, el que permet la valoració de tensioactius fins a
concentracions 10 µM i mostra la seva aplicabilitat en l’anàlisi de rutina.




