
3. GESTIÓ I  TRACTAMENT INTRACENTRE 

DE RESIDUS QUÍMICS

3.1.  INTRODUCCIÓ

L’activitat docent i investigadora en els laboratoris de ciències experimentals té un fort
impacte ambiental, ja no en termes quantitatius (el volum de residus especials representa
aproximadament un 3 % de la totalitat dels residus produïts per l’activitat humana) sinó des
d’una perspectiva qualitativa.  

Els residus especials i concretament els residus químics que es generen en els labora-
toris i centres similars, degut a les seves característiques físico-químiques poden tenir asso-
ciat un alt grau de perillositat. És per això que els laboratoris que empren aquest tipus de
productes requereixen una gestió acurada per tal d’evitar danys a la salut de les persones i al
medi ambient.

La legislació estableix que les operacions de gestió són responsabilitat del productor del
residu.

Com succeeix en qualsevol tipus de residus, també la gestió dels residus químics del
laboratori ha d’incloure operacions enfocades a la minimització de la producció (per exemple
ajustant l’estoc de reactius a les necessitats i la reutilització dels residus d’uns processos com
a matèria primera en altres processos); a la promoció de la recollida selectiva dels residus i
l’optimització dels mètodes d’eliminació (elecció de la solució tècnicament més correcta).

La classificació i caracterització dels residus especials és un aspecte clau en la seva
gestió. Un programa de gestió de residus químics del laboratori, i fins que s’entrega al gestor
autoritzat, ha d’establir un procediment de treball que inclogui els següents punts: 

• Classificació i segregació dels residus segons tipologia, propietats fisico-químiques,  
possibles reaccions d’incompatibilitat i tractament final.

• Recollida selectiva (tipus d’envasos, etiquetatge, emmagatzematge temporal).
• Normes de seguretat per a la seva manipulació, transport i emmagatzematge.

Al juliol de 1998, a les rodalies de Barcelona, a Montmeló concretament, va entrar en
funcionament una planta de tractament de residus especials que permet tractar i recuperar els
residus de petits productors i els procedents del consum domèstic, generats en petites quanti-
tats (menys d’una tona). En aquesta planta poden rebre tractament, entre d’altres, residus de
clíniques i hospitals, estudis fotogràfics, tallers de gravat de metall i vidre, laboratoris d’anàli-
sis clíniques i els generats als laboratoris dels centres universitaris.

3.2.  CLASSIFICACIÓ I  GESTIÓ DELS RESIDUS QUÍMICS 

La classificació dels residus es basa en la seva composició i està orientada a facilitar la
posterior gestió dels residus per les empreses tractadores. En funció de la quantitat generada
en cada laboratori es poden modificar els grups. 



Una possible classificació és la que es proposa en la nota tècnica de prevenció (NTP
480-1998) que agrupa el residus en 7 grans grups: 

Grup I: dissolvents halogenats. Es tracta dels productes líquids orgànics que contenen
més d’un 2% d’algun halogen. Estan en aquest grup el clorur de metilè i el bromoform.

Grup II: dissolvents no halogenats. S’inclouen aquí els líquids orgànics inflamables amb
menys d’un 2% en halògens. Per exemple: alcohols, aldehids, hidrocarburs alifàtics, hidrocar-
burs aromàtics i nitrils.

Grup III: dissolucions aquoses de productes orgànics i inorgànics. És un grup molt ampli
i és imprescindible establir-ne subdivisions. Els 2 subgrups més importants són: 

1. Solucions aquoses inorgàniques
• Solucions bàsiques: hidròxid sòdic, hidròxid potàssic.
• Solucions de metalls pesants: níquel, plata, cadmi, seleni, fixadors.
• Solucions de crom VI
• Altres solucions aquoses inorgàniques: reveladors, sulfats, fosfats, clorurs.

2. Solucions aquoses orgàniques o amb alta DQO (Demanda Química d’Oxígen)
• Solucions colorants
• Solucions amb fixadors orgànics: formol, fenol, glutaraldehid.
• Mescles aigua/dissolvent: eluents cromatogràfics, metanol/aigua.

Grup IV: àcids. Formen aquest grup els àcids inorgànics i les seves solucions aquoses
concentrades (més del 10% en volum).

Grup V: olis. Són els olis minerals derivats de les operacions de manteniment i si és el
cas, de banys calefactors.

Grup VI: sòlids. En aquest grup s’inclouen els materials en estat sòlid tant orgànics com
inorgànics i el material rebutjable contaminat. Els reactius sòlids caducats no són d’aquest
grup. Hi ha 3 subgrups:

1. Sòlids orgànics: per exemple, el carbó actiu o el gel de sílice impregnats amb dis-
solvents orgànics.

2. Sòlids inorgànics com per exemple les sals dels metalls pesants.
3. Material rebutjable contaminat amb productes químics.

Grup VII: Altres. Formen part d’aquest grup els producte químics sòlids o líquids que per
la seva elevada perillositat no s’han d’incloure en cap grup dels 6 anteriors i no es poden
mesclar entre si. Exemples: 

Comburents (peròxids)
Compostos pirofòrics (magnesi metàlic en pols)
Compostos molt reactius: àcids fumants, clorurs d’àcids, metalls acalins, compostos 
peroxidables, etc.
Compostos molt  tòxics (tetraòxid d’osmi, mescla cròmica, cianurs, sulfurs, etc).
Compostos no identificats.
També en aquest grup s’inclouen els reactius purs obsolets o caducats.

Cada grup de residus, en funció de la naturalesa i la quantitat,  han d’estar envasats en
bidons o recipients separats. 

Tot envàs de residus perillosos ha d’estar correctament etiquetat (indicant el contingut)
i identificat (indicant el productor). La identificació inclou les dades de l’empresa productora, la
referència de la unitat (nom, clau o similar), el nom del responsable del residu i les dates indi-
cant quan es comença i s’acaba d’omplir el recipient.

A més de les dades mencionades, és convenient utilitzar una etiqueta de color diferent
per a cada grup. L’etiqueta, seguint el que estableix el RD 833/88, ha d’incloure la següent in-
formació:
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• Pictogrames i indicacions de perill, seguint les instruccions de l’annex II del RD 363/93.
• Riscos específics de les substàncies, amb una o dues frases R, segons l’annex III 

del citat Reial Decret.
• Els consells de prudència que corresponguin, amb les frases S (annex IV del RD).
• Un espai en blanc on el productor del residu farà constar el principal component 

tòxic o perillós.

3.3.  INFORMACIÓ ADDICIONAL

Aquest capítol, a més de l’exposició de les normes generals i indefugibles en la gestió
dels residus químics que es produeixen habitualment en un laboratori, recull també un conjunt
de mètodes de tractament d’agents químics que poden utilitzar-se per eliminar les caracterís-
tiques perilloses d’una àmplia varietat de productes.

Els mètodes recollits es basen principalment en:

• processos de neutralització 
• processos d’oxidació
• processos de precipitació, floculació i decantació
• processos de concentració i deshidratació
• processos d’hidròlisi 

A banda de l’informació exposada, per a algunes famílies de productes també s’aporten
pautes de comportament en casos de vessaments accidentals en el laboratori. 

La utilització d’operacions de degradació i d’inertització de substàncies va encaminada
a eliminar les seves característiques perilloses per a la salut i pel medi ambient. 

L’aplicació d’aquestes reaccions es considera oportuna davant de situacions excep-
cionals, mai com a solució pel tractament de substàncies habituals del laboratori. Els mètodes
de destrucció no substitueixen els procediments generals de gestió de residus especials.

Per fer una descripció de mètodes de degradació d’agents químics cal agrupar els pro-
ductes amb característiques químiques similars i després, considerar a nivell individual els que
tenen més riscos addicionals. La majoria dels procediments que es descriuen a continuació
han estat comprovats a nivell internacional, i s’adrecen a  tècnics o persones qualificades que
tinguin experiència de laboratori i que coneguin el fonament químic de la destrucció.

La seguretat en el maneig i en l'eliminació de productes químics perillosos és un requi-
sit essencial per treballar amb aquestes substàncies i per això és millor no procedir si no s'està
familiaritzat amb els perills potencials i la química dels materials que han d'ésser destruïts i els
reactius a utilitzar.

AQUESTES TÈCNIQUES DE NEUTRALITZACIÓ O DE DESTRUCCIÓ NOMÉS ES PODEN APLICAR A QUANTITATS
PETITES DE PRODUCTE, PER PERSONAL COMPETENT I AMB EL MATERIAL NECESSARI.

ATÈS QUE ALGUNS D'AQUESTS PRODUCTES SÓN MOLT REACTIUS O MOLT TÒXICS, L'EXECUCIÓ 
D'AQUESTES TÈCNIQUES EN MALES CONDICIONS O PER PERSONAL SENSE EXPERIÈNCIA POT SER 

EXTREMADAMENT PERILLOSA.

3.4.  PROPIETATS IDEALS DE LA TÈCNICA DE DESTRUCCIÓ

El procediment ha de ser senzill i fàcil de realitzar al laboratori i s'ha de poder aplicar
tant a materials sòlids o líquids com a dissolucions en diversos solvents.

• És convenient intentar destruir els productes químics perillosos al lloc on han estat 
generats, ja que això comporta molts avantatges. És important considerar les pro-
pietats desitjables de la tècnica de destrucció.



• Ha d'eliminar la característica perillosa d'un residu químic.
• La destrucció del producte químic ha de ser completa.
• Cal que tots els productes obtinguts de la destrucció del residu siguin innocus (si 

això no s'aconsegueix és necessari avaluar el risc químic o biològic dels productes 
de descomposició).

• S'ha de poder avaluar l'efectivitat del procés de destrucció analíticament i per un 
mètode senzill.

• L'equipament i els reactius han d'estar disponibles i cal que siguin barats, senzills i 
segurs en utilitzar-los.

• El procés de destrucció no ha de necessitar operacions elaborades (com ara des-
til·lacions i extraccions), sinó operacions ràpides i fàcils de realitzar (dilucions, 
rentats, filtracions, precipitacions).

• El mètode de destrucció ha de ser aplicable a situacions reals dins el laboratori; és 
a dir, ha de ser capaç de destruir tant el compost en estat original com les solucions 
del compost i els seus vessaments.

Aquestes propietats caracteritzen un procés de destrucció ideal. La majoria dels mè-
todes no poden complir tots aquests criteris, els quals representen una fita que s'hauria d'in-
tentar assolir.

3.4.1. INFORMACIÓ APORTADA EN CADA PROCEDIMENT
DE DESTRUCCIÓ

La descripció de cada procediment en general aporta la informació següent:

• Una introducció descriu les diferents propietats del compost o de les classes de 
compostos que es consideren.

• Els detalls dels principis de la destrucció, en termes generals, proporcionen la 
química dels procediments de destrucció, els productes que s'obtenen i l'eficàcia de 
la destrucció.

• Els procediments de destrucció poden ser subdividits en procediments per a sòlids, 
per a solucions en aigua, per a solucions en dissolvents orgànics i per a altres.

• Els procediments per a compostos relacionats descriuen altres compostos sobre els 
quals es poden aplicar els procediments de destrucció esmentats. Els procediments 
de destrucció no han estat validats per a aquests productes, però, de totes maneres, 
han de ser investigats abans de ser utilitzats.

3.5.  PROCEDIMENTS D’ELIMINACIÓ DELS RESIDUS QUÍMICS
EN EL MATEIX LABORATORI

3.5.1. ÀCIDS INORGÀNICS I ORGÀNICS I LES SEVES DISSOLUCIONS

Peri l losi tat  i  pr incipi  de la  destrucció

Els àcids inorgànics forts, com ara l’àcid clorhídric (HCl), l’àcid bromhídric (HBr), l’àcid
iodhídric (HI), l’àcid nítric (HNO3), l’àcid fosfòric (H3PO4) i l’àcid sulfúric (H2SO4), són agents
corrosius forts que afecten les proteïnes dels teixits cel·lulars. La gravetat de les lesions depèn
de la concentració de l’àcid, de la temperatura i del temps de contacte. D’altra banda, els
aerosols d’aquests àcids provoquen intenses irritacions de l’aparell respiratori.
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La destrucció d’aquestes substàncies es basa en la neutralització amb una base inor-
gànica: bicarbonat de sodi (NaHCO3), carbonat de sodi (Na2CO3), hidròxid de sodi (NaOH) o
de potassi (KOH), etc.

Procediment de destrucció

En un recipient ampli que contingui un excés de dissolució aquosa de NaOH del 10% en
pes i a temperatura ambient, s’aboca lentament i amb agitació l’àcid a destruir (si es tracta d’un
àcid concentrat s’ha de diluir prèviament abocant-lo amb precaució sobre 5 volums d’aigua
freda). És convenient controlar la temperatura al principi de l’addició, perquè la reacció és exo-
tèrmica. La mescla resultant, que ha de tenir pH bàsic, s’aboca aleshores en petites porcions
sobre un gran excés d’aigua. Després d’ajustar el pH entre 6 i 8, si és necessari utilitzant solu-
ció diluïda d’àcid sulfúric, la dissolució resultant es pot eliminar per l’aigüera.

Per eliminar vessaments d’àcids inorgànics forts, s’ha de cobrir la superfície contami-
nada amb un excés de bicarbonat de sodi sòlid. La reacció és exotèrmica i es produeix una
forta efervescència. El residu resultant s’aboca en petites porcions sobre un gran excés
d’aigua, es porta fins a pH 6-8 i s’aboca a l’aigüera.

Aquestes operacions s’han de dur a terme amb la protecció adequada: ulleres de se-
guretat, guants de cautxú i pantalla protectora (en cas de reacció molt violenta).

En general, els àcids orgànics més habituals, les sals sòdiques dels quals són solubles
en aigua, es poden tractar de la manera descrita abans. Dins d’aquesta categoria s’inclouen
els tipus d’àcids orgànics següents:

•  àcids carboxílics de cadena curta (fòrmic, acètic, propiònic, butíric, valèric, acrílic, 
metacrílic, pirúvic, etc.),

•  àcids halogenocarboxílics de cadena curta (mono-, di- i tricloroacètic, trifluoroacètic, 
etc.; vegeu també la secció 3.3.7),

•  àcids sulfònics de cadena curta (RSO3H),
•  àcids fosfònics (RPO(OH)2),
•  àcids borònics (RB(OH)2). 

Els àcids d’elements perillosos, com ara els àcids d’arsènic (RAsO(OH)2) i d’antimoni
(RSbO(OH)2), s’han de separar, guardar en els bidons apropiats i enviar a abocadors controlats.

L’àcid cianhídric o cianur d’hidrogen (HCN) és un gas inflamable, explosiu i extremada-
ment tòxic: la inhalació de 270 ppm de cianur d’hidrogen és mortal en 5 minuts. A més, l’àcid
cianhídric s’absorbeix ràpidament per les mucoses. Per destruir al laboratori solucions aquo-
ses o etanòliques d’àcid cianhídric, es poden utilitzar les tècniques descrites en la secció
3.3.17 per als cianurs, tenint cura de basificar (pH igual o superior a 10) la solució.

L’àcid fluorhídric o fluorur d’hidrogen (HF) és un gas extremadament corrosiu que
provoca ferides necròtiques difícilment cicatritzables. La millor manera de destruir una solu-
ció aquosa d’àcid fluorhídric és mitjançant precipitació en forma de fluorur de calci (CaF2) per
addició d’una solució d’hidròxid de calci (calç apagada o calç morta), o de carbonat de calci.
El fluorur de calci resultant s’elimina com a residu sòlid (vegeu la destrucció dels fluorurs, sec-
ció 3.3.34).

L’àcid oxàlic és un compost corrosiu que provoca cremades internes per ingestió; a més,
és relativament tòxic (la dosi mortal per ingestió d’àcid oxàlic oscil·la entre els 5 i els 15 g).
L’àcid oxàlic i els oxalats es poden destruir per calefacció amb àcid sulfúric concentrat, però
aquest procediment és molt perillós (s’allibera monòxid de carboni, extremadament tòxic) i per
tant no és recomanable. Resulta molt més segur precipitar-los en una solució aquosa tractada
amb un excés de solució aquosa de clorur de calci. El precipitat d’oxalat de calci s’aïlla per fil-
tració i s’elimina amb els residus sòlids.

G E S T I Ó  I  T R A C TA M E N T I N T R A C E N T R E  D E  R E S I D U S  Q U Í M I C S 39



3.5.2. BASES INORGÀNIQUES, SALS BÀSIQUES I LES SEVES 
DISSOLUCIONS

Principi  de la  destrucció

Les bases inorgàniques, com ara l’hidròxid de liti (LiOH), l’hidròxid de sodi (NaOH),
l’hidròxid de potassi (KOH), l’amoníac aquós (NH3aq., NH4OH), i les sals d’hidròlisi bàsica, com
ara el carbonat de potassi (K2CO3), el carbonat de sodi (Na2CO3) i l’amoníac, s’han de neutra-
litzar amb una dissolució diluïda d’àcid sulfúric o d’àcid clorhídric. Per destruir calç viva (CaO) o
calç apagada (Ca(OH)2) és millor emprar àcid clorhídric, perquè el sulfat de calci és insoluble.

Procediment de destrucció

a) Diluïu amb aigua, en relació 1:5, i neutralitzeu fins a pH 6-8, afegint-hi lentament una
dissolució al 50% d’àcid sulfúric. Es dilueix la dissolució obtinguda a 1:10 i s’aboca per
l’aigüera amb un excés d’aigua.

b) En un recipient ampli que conté una solució freda d’àcid clorhídric de concentració 6 mol
L-1 (solució al 50%), s’aboca lentament i amb agitació la base a eliminar. Quan el pH és proper a
la neutralitat, s’atura l’addició i la solució resultant s’aboca per l’aigüera amb un excés d’aigua.

Per eliminar vessaments, es recobreix la superfície contaminada amb un excés de solu-
ció al 50% d’àcid clorhídric o d’àcid sulfúric. El residu resultant es dilueix amb aigua, es neu-
tralitza si cal i s’aboca a l’aigüera.

3.5.3. HIDROCARBURS

Dins de l’ampli grup dels hidrocarburs s’inclouen alcans, alquens, alquins i arens. Són
compostos que cremen amb facilitat i es poden eliminar per incineració o amb una font d’ener-
gia suplementària. Tots aquests compostos solen considerar-se perillosos a causa de la seva
inflamabilitat; només es poden dipositar en un abocador controlat en petites quantitats, que
poden empaquetar-se al mateix laboratori. Com són insolubles en aigua, en cap cas s’han
d’abocar per l’aigüera.

Alguns alquens (els cíclics, com ara el ciclohexè) poden formar peròxids explosius en
ser emmagatzemats durant un llarg període de temps en contacte amb l’aire. Les mostres an-
tigues s’han d’examinar mitjançant el test de detecció de peròxids, i cal tractar-les adientment
si aquests hi són presents.

3.5.4. DISSOLVENTS HALOGENATS

Un cert nombre d’hidrocarburs halogenats són utilitzats sovint com a dissolvents al labo-
ratori, com per exemple: el clorur de metilè (CH2Cl2), el cloroform (CHCl3), el tetraclorur de car-
boni (CCl4), el tetracloroetilè (CCl2=CCl2), l’1,1-dicloroetà (CCl2HCH3), l’1,2-dicloroetà
(CClH2CClH2), l’1,1,1-tricloroetà (CCl3CH3), l’1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetà (CCl2FCClF2), el
clorobenzè (ClC6H5), i l’orto-diclorobenzè (1,2-Cl2C6H4). La majoria d’aquests hidrocarburs
halogenats són bastant tòxics i cal transportar-los prudentment i eliminar-los en quantitats de
laboratori, en recipients etiquetats com a DISSOLVENTS HALOGENATS.

Per eliminar altres hidrocarburs halogenats que són importants reactius de laboratori,
com ara el clorur de tert-butil, el clorur de benzil, el bromur d’etil, el iodur de metil, el bro-
mobenzè, el iodur de metilè, l’1,2-dibromoetà i el clorur d’al·lil, vegeu la secció 3.3.7.

Procés de destrucció

Aquests compostos utilitzats en quantitats de dissolvent són candidats a ser recuperats
per destil·lació. Si no es poden recuperar per destil·lació, i es troben en molt petita quantitat,
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cal barrejar-los amb Na2CO3 o Ca(OH)2 i incinerar-los en una vitrina de gasos o en un forn de
combustió. La seva baixa solubilitat en aigua i la seva toxicitat fan que fins i tot en quantitat
trace siguin inacceptables al clavegueram.

En el cas del tetraclorur de carboni la incineració no és recomanable a causa de la for-
mació de fosgè, clorur d’hidrogen i altres gasos tòxics en ser escalfats. El cloroform ha de bar-
rejar-se amb un combustible, com pot ser el querosè, i s’ha d’incinerar amb precaució prevenint
la formació o emissió de fosgè.

Idealment l’o-diclorobenzè cal eliminar-lo en un incinerador químic amb les precaucions
adequades i en combinació amb alcohol o acetona, per limitar la formació de fums. També pot
ser tractat per descomposició mitjançant certs bacteris anaeròbics. 

El mètode preferit (el més utilitzat) per eliminar l’1,1-dicloroetà i l’1,2-dicloroetà és la in-
cineració. Amb motiu de la formació de fosgè durant el procés de combustió, cal treballar a pe-
tita escala i diluir amb querosè o un altre combustible, a causa de l’elevat contingut en clor.
També es pot evaporar en àrees de seguretat i amb les degudes precaucions i tenint en compte
els límits d’emissió a l’atmosfera.

3.5.5. HIDROCARBURS AROMÀTICS POLICÍCLICS

Són un grup nombrós de compostos orgànics que tenen una estructura que inclou dos
o més anells benzènics, encara que poden tenir algun anell no aromàtic. Els processos que els
fan més contaminants són els d’ingestió, d’inhalació i d’absorció cutània. S’ha descrit la des-
trucció dels hidrocarburs aromàtics policíclics següents:

Benz(a)antracè BA
Benzo(a)pirè BP
7-Bromometilbenz(a)antracè BrMBA
Dibenz(a,h)antracè DBA
7,12-Dimetilbenz(a)antracè DMBA
3-Metilcolantrè 3-MC

Com a hidrocarburs que són, poden ser incinerats o enviats a un abocador controlat.
Malgrat tot, els HAP o barreges que els contenen s’han d’empaquetar separadament i cal eti-
quetar-los acuradament perquè els operaris puguin treballar sense estar exposats a perills ad-
dicionals.

Aquests compostos són generalment sòlids d’alt punt de fusió (> 120ºC), solubles en la
majoria dels dissolvents orgànics (benzè, toluè, ciclohexà, acetona, dimetilformamida (DMF),
dimetilsulfòxid (DMSO)), lleugerament solubles en alcohols, però només solubles en aigua a
escala de mil·ligram per litre. Els compostos indicats anteriorment poden produir càncer en ani-
mals d’experimentació. Encara que no hi ha evidència directa que puguin causar càncer en hu-
mans, se sap que el quitrà del carbó i altres materials relacionats són cancerígens en humans
i poden contenir aquests hidrocarburs, per la qual cosa cal tractar-los com a potencials can-
cerígens humans. Els compostos BP, DMBA i 3-MC són teratògens. Els HAP són àmpliament
utilitzats als laboratoris d’investigació oncològica, i es troben també al medi ambient com a pro-
ductes de combustió.

Principi  de la  destrucció

Els HAP de la taula es poden destruir per oxidació amb permanganat potàssic (KMnO4)
en medi d’H2SO4 o per dissolució en H2SO4 concentrat. Els productes d’aquestes reaccions no
han estat determinats, però l’eficàcia de la destrucció és > 99% en cada cas.

També es poden destruir per tractament amb una dissolució recentment preparada de
dicromat de sodi (Na2Cr2O7) en àcid sulfúric concentrat. Aquest procediment ha d’ésser realit-
zat a petita escala, ja que té potencials perills de vessaments i d’esquitxades en treballar amb
grans quantitats de dissolució de Na2Cr2O7 en H2SO4.
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Procediments de destrucció

Destrucció de sòlids

A. Per cada 5 mg d’HAP afegiu 2 mL d’acetona i assegureu-vos que l’hidrocarbur està
dissolt completament, incloent-hi el que pugui estar adherit a les parets del recipient. Per cada
5 mg d’HAP afegiu 10 mL de dissolució de KMnO4 de concentració 0,3 mol L-1 en una dissolu-
ció d’H2SO4 de concentració 3 mol L-1 (preparada recentment), agiteu la barreja i permeteu que
reaccioni durant 1 h. El color porpra es mantindrà durant tot el temps de la reacció. Si no és
així, afegiu més KMnO4 fins que la barreja de reacció es mantingui porpra durant com a mínim
1 h. Al final de la reacció descoloriu la dissolució amb àcid ascòrbic, neutralitzeu, comproveu
que la destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l’aigüera amb excés d’aigua.

Nota: utilitzeu com a mínim 1 mL d’acetona i 10 mL de KMnO4

B. Per cada 5 mg d’HAP afegiu 2 mL de dimetilsulfòxid (DMSO) i assegureu-vos que
l’hidrocarbur està completament dissolt, incloent-hi el que pugui estar adherit a les parets del
recipient. Per cada 5 mg d’HAP afegiu 10 mL d’ H2SO4 concentrat (procés exotèrmic), agiteu
la barreja i permeteu que reaccioni durant almenys 2 h. Al final de la reacció afegiu amb pre-
caució la dissolució sobre almenys tres cops el volum d’aigua freda (utilitzant si s’escau un
bany de gel, ja que és un procés exotèrmic), neutralitzeu, comproveu que la destrucció ha estat
completa i aboqueu-la a l’aigüera amb excés d’aigua.

C. Es prepara una dissolució de concentració 0,27 mol L-1 de Na2Cr2O7 a partir de 20 g
de Na2Cr2O7.2H2O en 10 mL d’aigua i afegiu gradualment H2SO4 al 96% fins a un volum de
250 mL. Gradualment i agitant-lo s’afegeix 1 g d’HAP a temperatura ambient fins a arribar a la
dissolució total, i es deixa la dissolució durant 2 dies. La dissolució, lliure de l’agent canceri-
gen, s’aboca acuradament en 1 L d’aigua en agitació, tractada amb 84 g d’hidrogen sulfit de
sodi (NaHSO3) per reduir l’excés de Cr(VI) a Cr(III) i es porta a pH > 7 amb una dissolució
d’hidròxid de sodi per precipitar el Cr com a hidròxid de Cr (III) (Cr(OH)3).

Destrucció d’HAP en dissolvents orgànics (a excepció de DMSO i DMF)

A. Elimineu el dissolvent per evaporació sota pressió reduïda. Per cada 5 mg d’HAP
afegiu 2 mL de acetona i comproveu que l’hidrocarbur estigui completament dissolt, incloent-hi
el que pugui estar adherit a les parets del recipient. Per cada 5 mg d’HAP afegiu 10 mL de dis-
solució de KMnO4 de concentració 0,3 mol L-1 en una dissolució d’H2SO4 de concentració 3 mol
L-1 (preparada recentment), agiteu la barreja i permeteu que reaccioni durant 1 h. El color por-
pra es mantindrà durant tot el temps de la reacció. Si no és així, afegiu més KMnO4 fins que la
barreja de reacció es mantingui porpra durant 1 h. Al final de la reacció descoloriu la dissolu-
ció amb àcid ascòrbic, neutralitzeu, comproveu que la destrucció ha estat completa i aboqueu-
la a l’aigüera amb excés d’aigua.

Nota: utilitzeu com a mínim 1 mL d’acetona i 10 mL de KMnO4

B. Elimineu el dissolvent per evaporació sota pressió reduïda. Per cada 5 mg d’HAP
afegiu 2 mL de dimetilsulfòxid (DMSO) i assegureu-vos que l’hidrocarbur estigui completament
dissolt, incloent-hi el que pugui estar adherit a les parets del recipient. Per cada 5 mg d’HAP
afegiu 10 mL d’H2SO4 concentrat (procés exotèrmic), agiteu la barreja i permeteu que reaccioni
durant almenys 2 h. Al final de la reacció afegiu amb precaució la dissolució sobre almenys tres
vegades el volum d’aigua freda (fent servir un bany de gel si escau, ja que és un procés exo-
tèrmic), neutralitzeu, comproveu que la destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l’aigüera
amb excés d’aigua.
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Destrucció d’HAP en dimetilformamida (DMF)

Per cada 10 mL de dissolució en DMF afegiu 10 mL d’aigua i 20 mL de ciclohexà, agi-
teu i separeu les fases formades. Extraieu la fase aquosa dos cops més amb ciclohexà (2x20
mL). Ajunteu les fases de ciclohexà i elimineu el dissolvent per evaporació sota pressió reduï-
da. Per cada 5 mg d’HAP afegiu 2 mL d’acetona i assegureu-vos que l’hidrocarbur estigui com-
pletament dissolt, incloent-hi el que pugui estar adherit a les parets del recipient. Per cada 5
mg d’HAP afegiu 10 mL de dissolució de KMnO4 de concentració 0,3 mol L-1 en una dissolució
d’H2SO4 de concentració 3 mol L-1 (preparada recentment), agiteu la barreja i permeteu que
reaccioni durant 1 h. El color porpra es mantindrà durant tot el temps de la reacció. Si no és
així, afegiu més KMnO4 fins que la barreja de reacció es mantingui porpra durant 1 h. Al final
de la reacció descoloriu la dissolució amb àcid ascòrbic, neutralitzeu, comproveu que la des-
trucció ha estat completa i aboqueu-la a l’aigüera amb excés d’aigua.

Nota: utilitzeu com a mínim 1 mL d’acetona i 10 mL de KMnO4

Destrucció d’HAP en dimetilsulfòxid (DMSO)

A. Per cada 10 mL de dissolució en DMSO afegiu 10 mL d’aigua i 20 mL de ciclohexà, agi-
teu i separeu les fases formades. A partir d’aquest punt es procedeix com a l’apartat anterior. 

Nota: utilitzeu com a mínim 1 mL d’acetona i 10 mL de KMnO4

B. Diluïu la dissolució amb més DMSO si cal fins que la concentració d’HAP no excedeixi
de 2,5 mg mL-1. Per cada 5 mg d’HAP afegiu 10 mL d’H2SO4 concentrat (procés exotèrmic),
agiteu la barreja i permeteu que reaccioni durant almenys 2 h. Al final de la reacció afegiu amb
precaució la dissolució sobre almenys tres vegades el volum d’aigua freda (fent servir un bany
de gel si escau, ja que és un procés exotèrmic), neutralitzeu, comproveu que la destrucció ha
estat completa i aboqueu-la a l’aigüera amb excés d’aigua.

Destrucció d’HAP en aigua

Atès que aquests compostos són bastant insolubles en aquest medi, només quantitats
de traces solen ser-hi presents. Afegiu KMnO4 fins a arribar a una dissolució de concentració
0,3 mol L-1 i l’H2SO4 que calgui per fer una dissolució de concentració 3 mol L-1, agiteu la bar-
reja i permeteu que reaccioni durant 1 h. El color porpra es mantindrà durant tot el temps de la
reacció. Si no és així, afegiu més KMnO4 fins que la barreja de reacció es mantingui porpra du-
rant 1 h. Al final de la reacció descoloriu la dissolució amb àcid ascòrbic, neutralitzeu, com-
proveu que la destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l’aigüera amb excés d’aigua.

Destrucció d’HAP en un oli

Per cada 5 mL de dissolució d’oli afegiu 20 mL de 2-metilbutà i 20 mL d’acetonitril, agi-
teu durant almenys 1 min en un embut de decantació (controlant la pressió) i permeteu que les
fases formades se separin. Extraieu la fase superior (fase d’hidrocarbur) amb quatre porcions
de 20 mL d’acetonitril. Si cal, afegiu una porció de 10 mL més de 2-metilbutà després de la se-
gona extracció, per evitar la inversió de les fases provocada per l’evaporació del 2-metilbutà.
Ajunteu les fases d’acetonitril i renteu-les amb 20 mL de 2-metilbutà (separant els rentats), i lla-
vors elimineu el dissolvent per evaporació sota pressió reduïda. Per cada 5 mg d’HAP afegiu
2 mL d’acetona i assegureu-vos que l’hidrocarbur estigui completament dissolt, incloent-hi el
que pugui estar adherit a les parets del recipient. Per cada 5 mg d’HAP afegiu 10 mL de dis-
solució de KMnO4 de concentració 0,3 mol L-1 en una dissolució d’H2SO4 de concentració 3 mol
L-1 (preparada recentment), agiteu la barreja i permeteu que reaccioni durant 1 h. El color por-
pra es mantindrà durant tot el temps de la reacció. Si no és així, afegiu més KMnO4 fins que la

G E S T I Ó  I  T R A C TA M E N T I N T R A C E N T R E  D E  R E S I D U S  Q U Í M I C S 43



barreja de reacció es mantingui porpra durant 1 h. Al final de la reacció descoloriu la dissolu-
ció amb àcid ascòrbic, neutralitzeu, comproveu que la destrucció ha estat completa i aboqueu-
la a l’aigüera amb excés d’aigua.

Nota: utilitzeu com a mínim 1 mL d’acetona i 10 mL de KMnO4.

Compostos relacionats

Encara que aquests procediments han estat validats pels compostos esmentats ante-
riorment, es poden aplicar a d’altres HAP.

3.5.6. CARBUR DE CALCI

El carbur de calci (CaC2) es fa servir al laboratori per generar acetilè. El carbur de calci
reacciona amb petites quantitats d’aigua per generar acetilè i, si es fa de forma incontrolada,
poden formar-se barreges explosives acetilè-aire.

Principi  de la  destrucció

La descomposició sota condicions controlades genera acetilè (que és airejat en una vi-
trina) i clorur de calci en dissolució.

CaC2 + 2 HCl CaCl2 + C2H2

Procediment de destrucció

En un baló de tres boques (2 L) equipat amb agitació, embut d’addició i entrada de ni-
trogen formeu una suspensió de 50 g de CaC2 en 600 mL de toluè o ciclohexà. Refredeu el
baló amb un bany de gel i passeu corrent de nitrogen a flux moderat. Doneu sortida a l’acetilè
que es genera a través d’un tub col·locat a la vitrina. Afegiu àcid clorhídric (300 mL, concen-
tració 6 mol L-1) gota a gota a través d’un embut d’addició durant unes 5 h. Agiteu la barreja
una hora més, neutralitzeu la fase aquosa, separeu les fases i aboqueu la fase aquosa a
l’aigüera amb un excés d’aigua. La fase orgànica s’emmagatzema amb els dissolvents no halo-
genats.

3.5.7. COMPOSTOS ORGÀNICS HALOGENATS

La majoria dels compostos perillosos, com ara els pesticides i els PCB, contenen àtoms d’halo-
gen. No s’han descrit gaires processos adaptables a la degradació d’aquests compostos al
laboratori, encara que s’han realitzat més estudis amb compostos model. Els processos vali-
dats són disponibles per als compostos següents:

Iodometà p.e. 41-43ºC
2-cloroetanol p.e. 129ºC
2-bromoetanol p.e. 56-57ºC a 20 mm Hg
Hidroclorur de 2-cloroetilamina p.f. 143-146ºC
Hidrobromur de 2-bromoetilamina p.f. 172-174ºC
Àcid 2-cloroacètic p.f. 62-64ºC
Àcid 2,2,2-tricloroacètic p.f. 54-56ºC
1-clorobutà p.e. 77-78ºC
1-bromobutà p.e. 100-104ºC
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1-iodobutà p.e. 130-131ºC
2-bromobutà p.e. 91ºC
2-iodobutà p.e. 119-120 ºC
2-bromo-2-metilpropà p.e. 72-74ºC
2-iodo-2-metilpropà p.e. 99-100ºC
3-cloropiridina p.e. 148ºC
Clorobenzè p.e. 132ºC
Bromobenzè p.e. 156ºC
Iodobenzè p.e. 188ºC
2-cloroanilina p.e. 208-210ºC
3-cloroanilina p.e. 230ºC
2-cloronitrobenzè p.f. 33-35ºC
3-cloronitrobenzè p.f. 42-44ºC
4-cloronitrobnezè p.f. 83-84ºC
Clorur de benzil p.e. 177-181ºC
Bromur de benzil p.e. 198-199ºC
α,α-diclorotoluè p.e. 82ºC a 10 mm Hg
1-clorodecà p.e. 223ºC
1-bromodecà p.e. 238ºC

La majoria d’aquests compostos són líquids volàtils i els sòlids també poden tenir una
apreciable pressió de vapor. En general, la 2-cloroetilamina i la 2-bromoetilamina es troben en
forma de sals no volàtils d’hidroclorur i hidrobromur, però és previsible que les bases lliures
siguin volàtils. Molts d’aquests compostos són corrosius per contacte amb la pell. El iodometà
és un fort narcòtic i anestèsic; el 2-cloroetanol és un teratogen i pot afectar el sistema nerviós,
el fetge, la melsa i els pulmons; la 2-cloroetilamina pot polimeritzar explosivament; l’àcid
cloroacètic és corrosiu per contacte amb la pell, els ulls i les membranes mucoses; l’àcid tri-
cloroacètic és corrosiu i irrita la pell, els ulls i les membranes mucoses; el 2-bromobutà és un
narcòtic a elevada concentració; el clorobenzè és un teratogen i els seus vapors poden provo-
car son i inconsciència; el iodobenzè explota en escalfar-lo per damunt de 200ºC; el 3-cloroni-
trobenzè és un verí i pot donar lloc a cianosis i canvis en la sang; el clorur de benzil és un
irritant corrosiu de la pell, els ulls i les membranes mucoses i es pot descompondre explosiva-
ment sota determinades circumstàncies; el bromur de benzil i l’α,α-diclorotoluè són lacrimò-
gens, intensos irritants de la pell i poden provocar, a grans dosis, depressió. Les cloroanilines
i els cloronitrobenzens són tòxics per inhalació, per contacte amb la pell i per ingestió. Els com-
postos halogenats poden reaccionar violentament i explosivament amb metalls alcalins, com
ara el sodi i el potassi. Aquests compostos no són solubles en aigua, amb l’excepció del 
2-cloroetanol, el 2-bromoetanol, la 2-cloroetilamina, la 2-bromoetilamina, l’àcid cloroacètic, 
l’àcid tricloroacètic i la 3-cloropiridina. El iodometà és lleugerament soluble en aigua. Tots són
solubles en alcohols i dissolvents orgànics.

El iodometà, el clorur de benzil, l’α,α-diclorotoluè, el 2-bromoetanol, l’1-iodobutà, el 
2-bromobutà, el 2-iodobutà, el 2-bromo-2-metilpropà, el clorobenzè, el 2-cloronitrobenzè i 
el 4-cloronitrobenzè són cancerígens en animals d’experimentació.

Principis de la  destrucció

Els compostos halogenats són deshalogenats reductivament amb un aliatge de Ni-Al en
base diluïda per donar els compostos corresponents sense l'halogen. Quan els productes de
la reducció són solubles en aigua el rendiment del procés és elevat, però quan no és així (per
exemple, toluè en el cas del clorur de benzil) hi ha pèrdues de la dissolució i l'estimació de l'ex-
tensió del procés no és completa. El producte de deshalogenació reductiva dels cloronitroben-
zens és l'anilina (reducció concomitant del grup nitro) i el producte principal (87% de
rendiment) de la reducció de la 3-cloropiridina és la piperidina (reducció concomitant de l'anell
de piridina del producte inicial). En general, quan el producte de partida pot ser detectat per
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cromatografia, < 1% es conserva. L'1-bromodecà, l'1-clorodecà i l'1-clorobutà no poden ser
degradats per aquest procediment, ja que són massa insolubles al dissolvent, i en aquests
casos es fa servir metanol aquós.

El iodometà, el clorur de benzil, el 2-cloroetanol, el 2-bromoetanol, l'àcid cloroacètic, 
l'1-clorodecà, l'1-bromodecà, l'1-bromobutà, l'1-iodobutà, el 2-bromobutà, el 2-iodobutà, el 
2-bromo-2-metilpropà i el 2-iodometilpropà són completament degradats per reflux en dissolu-
ció etanòlica d'hidròxid de potassi de concentració 4,5 mol L-1 durant 2 h, i l'1-clorobutà és com-
pletament degradat després d'un reflux de 4 h. Els productes de descomposició són els
corresponents èters d'etil. L'α,α-diclorotoluè presenta una destrucció incompleta després d'un
reflux de 4 h; la 2-bromoetilamina i la 2-cloroetilamina donen residus mutagènics; els 2, 3, i 
4-cloronitrobenzè són completament degradats, però donen productes que no han estat encara
identificats totalment, si bé sembla que inclouen compostos azo i azoxi.

RX + KOH ROH + KX

Per a cada grup addicional hidrolitzable del compost tractat cal utilitzar un equivalent ad-
dicional d'hidròxid de potassi. Reaccions competitives com ara la formació d'etil èters o la
deshidrohalogenització també destrueixen l'halur orgànic. La deshidrohalogenització s'ha con-
vertit en la principal reacció dels halurs terciaris per generar olefines.

t-C4H9Cl + KOH (CH3)2C=CH2 + KCl + H2O

Procediments de destrucció

Amb aliatge Ni-Al (no serveix per a l'1-bromodecà, l'1-clorodecà i l'1-clorobutà)

Es disposen 0,5 mL del compost halogenat (o 0,5 g si és un sòlid) en 50 mL d'aigua (àcid
cloroacètic, àcid tricloracètic, 2-cloroetanol, 2-bromoetanol, 2-cloroetilamina i 2-bromoetilami-
na) o metanol (altres compostos) i s'afegeixen 50 mL de dissolució d'hidròxid de potassi (KOH)
de concentració 2 mol L-1. S'agita la barreja i s'afegeixen 5 g d'aliatge Ni-Al en porcions per evi-
tar l'excessiva formació d'escuma. La barreja de reacció es deixa en agitació tota la nit, i a con-
tinuació es filtra a través de Celite. Un cop s'ha comprovat al filtrat que la destrucció ha estat
completa, es neutralitza i s'aboca a l'aigüera amb excés d'aigua. Cal comprovar que el filtrat
conté material deshalogenat.

Es col·loca el Ni gastat durant 24 h en una safata metàl·lica i es deixa assecar lluny de
dissolvents inflamables. S'elimina com a residu sòlid.

Amb una dissolució etanòlica d'hidròxid de potassi (no serveix per a la 2-cloroetilamina,
la 2-bromoetilamina, l'àcid tricloroacètic, la 3-cloropiridina, el clorobenzè, el bromoben-
zè, el iodobenzè, l'α,α-diclorotoluè, les cloroanilines o els cloronitrobenzens)

Es fa servir un baló de tres boques equipat amb agitador, refrigerant, embut d'addició i
manta calefactora. Es tracta 1 mL del compost halogenat amb 25 mL de dissolució etanòlica
d'hidròxid de potassi de concentració 4,5 mol L-1, i es reflueix la barreja amb agitació durant 
2 h (4 h per al 1-clorobutà). Es refreda la barreja i es dilueix amb almenys 100 mL d'aigua. Se
separen les fases si és el cas, es comprova que la destrucció ha estat completa, es neutralitza
i s'aboca a l'aigüera amb excés d'aigua. Si els productes de la reacció són solubles en aigua,
la barreja es dilueix amb 300 mL de d'aigua, es refreda a temperatura ambient, es neutralitza
i s'aboca a l'aigüera amb 50 volums d'aigua. (Prepareu la dissolució etanòlica d'hidròxid de
potassi per dissolució de 79 g (1,2 mols) de KOH en 315 mL d'etanol al 95%). Quan es des-
trueixen halurs volàtils (per exemple iodometà) és important deixar refredar la barreja de potas-
sa etanòlica completament abans d'afegir-la sobre l'halur.
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Compostos relacionats

S'ha descrit la deshalogenació de molts compostos amb aliatge de Ni-Al. De totes
maneres, encara que els productes estan identificats, no s'ha descrit que els productes inicials
siguin totalment degradats. Així, aquests procediments no es poden considerar com a vàlids.
Basant-se en els resultats descrits anteriorment, sembla probable que l'aliatge Ni-Al sigui apli-
cable en general a la deshalogenació reductiva dels compostos halogenats, amb destrucció
completa del material de partida. Les úniques excepcions dels compostos estudiats són 
l'1-clorobutà, l'1-clorodecà i l'1-bromodecà, presumiblement perquè són insolubles al medi de
metanol aquós. La validació s'ha de fer abans que algun d'aquests compostos sigui rutinària-
ment degradat per l'aliatge Ni-Al.

Els compostos que són deshalogenats reductivament, amb bons rendiments, als corres-
ponents compostos sense l'halogen són: el 4-clorofenol, la 2-clorohidroquinona, el 2,4,5-triclo-
rofenol, el 2,4,6-tribromofenol, l'àcid 5-cloroisoftàlic, l'àcid 4-fluorobenzoic, l'àcid 2-cloro-
5-fluorobenzoic, l'àcid 2-clorobenzoic, l'àcid 3,4-diclorobenzoic, l'àcid 4-bromobenzoic, l'àcid
2,4-diclorobenzoic, l'àcid 2-clorofenilacètic, l'àcid 4-bromofenilacètic, l'àcid 3,4-diclorofeni-
lacètic, l'àcid 2,4-diclorofenilacètic, l'àcid 4-(4-cloro-3-metilfenil)butíric, l'àcid 4-(4-cloro-2-metil-
fenil)butíric i l'àcid 4-clorofenoaxiacètic.

El reflux de dissolució etanòlica de KOH pot ser utilitzat per degradar alguns halurs. El
procediment és deficient per a alguns compostos, particularment per a aquells que tenen àtoms
d'halogen no reactius. Per tant, sembla que no té l'àmplia aplicabilitat de l'aliatge Ni-Al, però
pot ser aplicat a uns altres halurs. De totes maneres, s'ha de realitzar la validació completa
abans d'utilitzar-lo com a procediment habitual. 

Idealment el clorobenzè es pot eliminar en un incinerador químic amb les degudes pre-
caucions en combinació amb alcohol o acetona, per limitar la formació de fums.

3.5.8. ALCOHOLS I FENOLS

Els alcohols són utilitzats extensament com a dissolvents i reactius de laboratori. Poden
ser incinerats, cremats amb una font d'energia suplementària o disposats en un abocador con-
trolat. La majoria dels alcohols habituals són solubles en aigua, tenen baixa toxicitat, són ràpi-
dament biodegradats i poden abocar-se a l'aigüera amb un excés d'aigua.

Els fenols tendeixen a ser més tòxics que els alcohols. Són irritants de la pell i alguns
són al·lergògens. Poden ser incinerats o disposats en un abocador controlat. Molts fenols, es-
pecialment el fenol i els seus derivats monosubstituïts, són degradats d'una manera eficient per
sistemes de tractament biològic. Atès que els fenols que són a l'aigua que va a parar a una
planta de tractament són clorats a clorofenols (i donen un mal gust a l'aigua) cal que no es per-
meti la presència de fenols a les fonts d'aigua potable.

Les dissolucions aquoses que contenen baixes concentracions de fenols es poden filtrar
a través de carbó activat, el qual adsorbeix els fenols.

Petites quantitats de fenols poden ser destruïdes al laboratori amb peròxid d'hidrogen
en presència de Fe catalític; l'anell fenòlic és degradat per donar fragments inofensius.

Procediments de destrucció

Es prepara una dissolució de 47 g (0,5 mols) de fenol en 750 mL d'aigua en un baló de
tres boques de 2 L equipat amb agitador, embut d'addició i termòmetre. S'afegeixen 23,5 g
(0,085 mols) de FeSO4 7 H2O que es dissol en la barreja, i el pH s'ajusta entre 5-6 amb H2SO4
diluït. S'afegeixen gota a gota 410 mL (4,0 mols) de peròxid d'hidrogen (H2O2) al 30% amb 
agitació durant 1 h (és important seguir aquest ordre en l'addició, ja que si fos el cas que l'H2O2
i l'H2SO4 es barregessin prèviament, podria tenir lloc una reacció violenta). Es genera calor i la
temperatura de la reacció es manté a 50-56ºC ajustant el temps d'addició i fent servir un bany
de gel si és necessari. Es continua agitant durant 2 h mentre la temperatura baixa gradualment
fins a arribar a l'ambiental. Es deixa tota la nit i s'aboca a l'aigüera amb un gran excés d'aigua.
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Compostos relacionats

Aquest procediment pot aplicar-se a molts fenols, incloent-hi els cresols, monocloro-
fenols i naftols. Pot ser necessària més aigua per dissoldre'ls. Per exemple, 0,5 mols de cresol
requereixen 2,5 L d'aigua.

3.5.9. ÈTERS

Els èters són, en general, compostos volàtils i fàcilment inflamables, i no són bioacu-
mulables en la major part dels casos. Els monoèters de cadena oberta, tant alifàtics com
aromàtics, són relativament no tòxics i només tenen la característica perillosa de la seva igni-
bilitat. Per això no són candidats a la destrucció al laboratori. Excepte el dietilèter (Et2O), no
són prou solubles en aigua per eliminar-los pel clavegueram. De totes maneres el Et2O no es
pot abocar al clavegueram a causa del seu baix punt d'ebullició (35ºC).

Molts èters poden formar peròxids en ser exposats a l'aire, i la seva destrucció es trac-
ta en un apartat diferenciat.

Alguns polièters macrocíclics (èters corona) són bastant tòxics i es poden destruir en pe-
tites quantitats amb Na2Cr2O7 en H2SO4.

Els epòxids són potents agents alquilants i molts són altament tòxics. Els grups epòxid
poden ser destruïts per hidròlisi alcalina.

Procediment de destrucció

Petites quantitats de Et2O poden evaporar-se en una vitrina si l'èter està lliure de però-
xids o conté un inhibidor, evitant la formació de barreges combustibles de vapor/aire, i man-
tenint-lo lluny de flames obertes o altres fonts d'inflamació. El Et2O pot ser també barrejat amb
almenys 10 volums de dissolvent amb un d'ebullició més elevat per incinerar-lo.

3.5.10. HALOÈTERS

El clorometilmetilèter (CMME, ClCH2OCH3) i el bis(clorometil)èter (BCME, ClCH2OCH2Cl)
són dos líquids volàtils incolors que tenen punts d'ebullició de 59ºC i 104ºC respectivament.
Poden provocar càncer en animals d'experimentació. El CMME pot ésser un cancerigen humà,
mentre que el BCME ho és. El CMME en general conté alguna quantitat de BCME, i per això
és necessari que les condicions emprades per degradar el CMME també degradin completa-
ment el BMCE. Aquests compostos s'utilitzen industrialment en síntesi orgànica i també poden
formar-se quan es barregen HCHO i HCl.

Principi  de la  destrucció

Tant el CMME com el BCME poden ser degradats per reacció amb una dissolució d'amo-
níac aquós (NH3), fenòxid de sodi i metòxid de sodi. L'eficàcia de la degradació és >> 99% en tots
els casos. La reacció amb el fenòxid de sodi i el metòxid de sodi produeix èters i clorur de sodi.

Procediments de destrucció

Destrucció de quantitats sòlides de CMME i BCME

A. Dissoleu les quantitats sòlides en acetona fins que la concentració no excedeixi de
50 mg mL-1 i afegiu el mateix volum de dissolució de NH3 al 6%. Deixeu reaccionar durant 3 h,
analitzeu que la destrucció ha estat completa, neutralitzeu amb H2SO4 de concentració 2 mol
L-1 i aboqueu la barreja a l'aigüera amb excés d'aigua.
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B. Dissoleu les quantitats sòlides en metanol fins que la concentració no excedeixi de
50 mg mL-1. Per cada 1 mL de dissolució, afegiu 3,5 mL de dissolució de fenòxid de sodi en
metanol (15% pes/volum). Deixeu reaccionar durant 3 h, analitzeu que la destrucció sigui com-
pleta i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

C. Dissoleu les quantitats sòlides en metanol fins que la concentració no excedeixi de
50 mg mL-1. Per cada 1 mL de dissolució, afegiu 1,5 mL de dissolució de metòxid de sodi en
metanol (8-9% pes/volum). Deixeu reaccionar durant 3 h, analitzeu que la destrucció sigui com-
pleta i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

Destrucció de CMME i BCME en metanol, etanol, dimetilsulfòxid (DMSO), 
dimetilformamida (DMF) i acetona

A. Diluïu, si és necessari, fins que la concentració no excedeixi de 50 mg mL-1. Afegiu
el mateix volum de dissolució de NH3 al 6%. Deixeu reaccionar durant 3 h, analitzeu que la
destrucció sigui completa, neutralitzeu-la amb H2SO4 de concentració 2 mol L-1 i aboqueu-la a
l'aigüera amb excés d'aigua.

B. Diluïu, si és necessari, fins que la concentració no excedeixi de 50 mg mL-1. Per cada
1 mL de dissolució, afegiu 3,5 mL de dissolució de fenòxid de sodi en metanol (15%
pes/volum). Deixeu reaccionar durant 3 h, analitzeu que la destrucció sigui completa i abo-
queu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

C. Diluïu, si és necessari, fins que la concentració no excedeixi de 50 mg mL-1. Per cada
1 mL de dissolució, afegiu 1,5 mL de dissolució de metòxid de sodi en metanol (8-9%
pes/volum). Deixeu reaccionar durant 3 h, analitzeu que la destrucció sigui completa i abo-
queu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

És necessari anar amb cura ja que aquest procediment no es pot utilitzar en presència
d'aigua o de cloroform (reacció violenta).

Destrucció de CMME i BCME en pentà, hexà, heptà i ciclohexà

A. Diluïu, si és necessari, fins que la concentració no excedeixi de 50 mg mL-1. Afegiu
un volum igual de dissolució de NH3 al 33% i agiteu la barreja amb un agitador mecànic durant
almenys 3 h. Analitzeu que la destrucció sigui completa, neutralitzeu-la amb H2SO4 de con-
centració 2 mol L-1 i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

B. Diluïu, si és necessari, fins que la concentració no excedeixi de 50 mg mL-1. Per cada
1 mL de dissolució, afegiu 3,5 mL de dissolució de fenòxid de sodi en metanol (15% pes/
volum). Deixeu reaccionar durant 3 h, analitzeu que la destrucció sigui completa i aboqueu-la
a l'aigüera amb excés d'aigua.

C. Diluïu, si és necessari, fins que la concentració no excedeixi de 50 mg mL-1. Per cada
1 mL de dissolució, afegiu 1,5 mL de dissolució de metòxid de sodi en metanol (8-9% pes/
volum). Deixeu reaccionar durant 3 h, analitzeu que la destrucció sigui completa i aboqueu-la
a l'aigüera amb excés d'aigua. És necessari anar amb cura ja que aquest procediment no es
pot utilitzar en presència d'aigua o de cloroform (reacció violenta).

Compostos relacionats

Aquests mètodes de destrucció pot esperar-se que siguin aplicables a compostos de
fórmula general ROCH2Cl, però les comprovacions no s'han dut a terme. L'aplicació d'aquests
mètodes ha d'ésser corroborada abans d'emprendre un cicle rutinari.

3.5.11. AMINES AROMÀTIQUES PRIMÀRIES (PROCEDIMENT GENÈRIC)

Les amines alifàtiques i aromàtiques es fan servir principalment com a intermedis de
síntesi. Algunes amines terciàries, com ara la piridina i la trietilamina, es fan servir com a dis-
solvents o catalitzadors. No es poden barrejar amb residus àcids. 

G E S T I Ó  I  T R A C TA M E N T I N T R A C E N T R E  D E  R E S I D U S  Q U Í M I C S 49



Les amines aromàtiques són compostos relativament tòxics i moltes tenen un efecte ad-
vers en l'hemoglobina.

Principi  de la  destrucció

Les amines aromàtiques primàries poden ser desaminades als seus corresponents arens,
que són menys tòxics, per diazoació seguida per reducció amb àcid hipofosforós (H3PO2).

ArNH2 + HNO2 + HCl ArN2Cl + 2H2O

ArN2Cl + H3PO2 + H2O ArH + H3PO3 + HCl + N2

El procediment següent utilitza molt més excés d'àcid nitrós i àcid hipofosforós que la
majoria de les preparacions de diazocompostos descrites en la bibliografia, ja que l'objectiu és
la desaminació completa, més que no pas la síntesi d'un producte pur amb alt rendiment.

Procediment de destrucció

En un baló de tres boques d'1 L de capacitat, equipat amb agitador, termòmetre i embut
d'addició, s'afegeixen 25 mL d'aigua, 75 mL d'HCl al 36% i 0,2 mols d'amina primària aromàti-
ca. La temperatura es manté entre -25ºC i 0ºC amb un bany de gel mentre 25 g (0,211 mols)
de nitrit sòdic (NaNO2) al 97% es dissolen en 35 mL d'aigua i s'afegeixen gota a gota a la dis-
solució de l'hidroclorur d'amina. Després que l'addició hagi finalitzat es manté l'agitació durant
30 minuts més. Mantenint la temperatura entre -5ºC i 0ºC, s'afegeixen 416 mL (4,0 mols)
d'H3PO2 al 50% (refredat prèviament a 0ºC) en 10-15 minuts. L'agitació es continua durant 1 h.
La barreja es manté a temperatura ambient durant 24 h i llavors s'extreu amb toluè (2 x 100 mL).
Els extractes orgànics del producte de desaminació s'eliminen com a residus amb els dissol-
vents no halogenats, i la fase aquosa s'aboca a l'aigüera amb un excés d'aigua.

3.5.12. AMINES AROMÀTIQUES

Les amines aromàtiques constitueixen un grup de productes químics àmpliament uti-
litzats en síntesi orgànica. Moltes han presentat efectes cancerígens en animals d'experi-
mentació, i d'algunes es pensa que són cancerígens humans. El 4-aminobifenil (4-ABP), la
benzidina (Bz) i la 2-naftilamina (2-NAP) són cancerígens humans i animals, i la 3,3'-di-
clorobenzidina (DCIB), la 3,3'-dimetoxibenzidina (DMoB), el bis(4-amino-3-clorofenil)metà
(MOCA), la 3,3'-dimetilbenzidina (DMB) i el 2,4-diaminotoluè (TOL) provoquen càncer en animals
d'experimentació. La diaminobenzidina (DAB) és sospitosa de provocar càncer en animals 
d'experimentació. La 3,3'-diclorobenzidina pot provocar càncer en éssers humans. En definiti-
va, la benzidina i els seus derivats són cancerígens.

Tots aquest compostos són sòlids cristal·lins i generalment són escassament solubles
en aigua freda, són més solubles en aigua calenta i són molt solubles en àcids i dissolvents
orgànics. Alguns s'utilitzen en la indústria química. S'utilitzen també en laboratoris i en investi-
gació mèdica, per exemple com a reactius de tenyit i analítics.

Principi  de la  destrucció

Les amines aromàtiques poden ser oxidades amb KMnO4 en H2SO4. Els productes de
la reacció no han estat identificats. Les amines aromàtiques també poden ser eliminades d'una
solució utilitzant peroxidasa de rave picant en presència d'H2O2. L'enzim catalitza l'oxidació de
l'amina aromàtica en un radical. Aquests radicals es difonen en la solució i polimeritzen. Els
polímers són insolubles i precipiten en la solució. Encara que la solució resultant no és mu-
tagènica, el polímer precipitat sí que ho és i per això el mètode només es recomana per al trac-
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tament de grans quantitats de solucions aquoses que continguin petites quantitats d'amines
aromàtiques. En tots els casos la destrucció és > 99%. Fa poc s'ha comprovat que els pro-
cediments abans comentats es poden aplicar a la diaminobenzidina. També s'ha trobat que
quantitats residuals d'H2O2 en el procediment de la peroxidasa de rave picant produeixen una
resposta mutagènica, i que la mutagenicitat pot ser eliminada per addició d'una solució d'àcid
ascòrbic (que redueix l'H2O2) a les barreges finals de reacció.

Els procediments que comporten diazoació per a la descomposició del diazo compost
han estat descrits en l'apartat anterior.

Procediments de destrucció

Destrucció d'amines aromàtiques sòlides i en dissolvents orgànics

Les dissolucions d'amines aromàtiques en dissolvents orgànics s'evaporen en sequedat
sota pressió reduïda. Les amines aromàtiques es dissolen com s'indica a continuació:

Es dissolen 9 mg de benzidina (Bz), 3,3'-diclorobenzidina (DCIB), 3,3'-dimetilbenzidina
(DMB), 3,3'-dimetoxibenzidina (DMoB), diaminobenzidina (DAB), 2-naftilamina (2-NAP) o 
2,4-diaminotoluè (TOL) en 10 mL d'HCl de concentració 0,1 mol L-1; es dissolen 2,5 mg de 
bis(4-amino-3-clorofenil)metà (MOCA) en 10 mg d'H2SO4 de concentració 1 mol L-1; es dissolen
2 mg de 4-aminobifenil (4-ABP) en 10 mL de AcOH (àcid acètic) glacial; s'afegeixen 2 mg de bar-
reges d'amines a 10 mL de AcOH glacial. Agiteu aquestes dissolucions fins que les amines
aromàtiques s'hagin dissolt completament, i aleshores per cada 10 mL de dissolució s'afegei-
xen 5 mL de KMnO4 de concentració 0,2 mol L-1 i 5 mL d'H2SO4 de concentració 2 mol L-1. Es
manté la barreja almenys 10 h, i s'analitza si la destrucció ha estat completa. Es decolora la bar-
reja per addició d'àcid ascòrbic, es neutralitza i s'aboca a l'aigüera amb un excés d'aigua.

Destrucció d'amines aromàtiques en dissolució aquosa

Diluïu amb aigua, si és necessari, fins que la concentració de MOCA no excedeixi de
0,25 mg mL-1, la concentració de 4-ABP no excedeixi de 0,2 mg mL-1, i la concentració d'altres
amines no excedeixi de 0,9 mg ml-1. Per cada 10 mL de dissolució s'afegeixen 5 mL de dis-
solució de KMnO4 de concentració 0,2 mol L-1 i 5 mL d'H2SO4 de concentració 2 mol L-1. Es
manté la barreja en agitació almenys 10 h, i s'analitza si la destrucció ha estat completa. 
Es decolora la barreja per addició d'àcid ascòrbic, es neutralitza i s'aboca a l'aigüera amb un
excés d'aigua.

Destrucció d'amines aromàtiques que es troben en forma d'oli

Extraieu la dissolució oliosa amb HCl de concentració 0,1 mol L-1 fins que totes les
amines siguin eliminades (almenys es necessiten 2 mL d'HCl per cada mol d'amina). Per cada
10 mL de dissolució s'afegeixen 5 mL de dissolució de KMnO4 de concentració 0,2 mol L-1 i 5
mL d'H2SO4 de concentració 2 mol L-1. Es manté la barreja almenys 10 h, i s'analitza si la des-
trucció ha estat completa. Es decolora la barreja per addició d'àcid ascòrbic, es neutralitza i
s'aboca a l'aigüera amb un excés d'aigua.

Descontaminació de dissolucions aquoses que contenen amines aromàtiques

Aquest mètode es recomana per a totes les amines citades anteriorment, excepte la 
4-ABP i la 2-NAP, en què la destrucció s'ha trobat que és incompleta.

Ajusteu el pH de les dissolucions aquoses a 5-7 utilitzant l'àcid o la base adients i diluïu
fins que la concentració d'amines aromàtiques no excedeixi de 100 mg mL-1. Diluïu les dis-
solucions en metanol, etanol, dimetilsulfòxid o dimetilformamida amb dissolució d'acetat de
sodi (1 g L-1), fins que la concentració de dissolvent orgànic no excedeixi del 20%, i la con-
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centració d'amines aromàtiques no excedeixi de 100 mg mL-1. Per cada litre de dissolució
afegiu 3 mL de dissolució al 3% d'H2O2 i 300 unitats de peroxidasa de rave picant. Manteniu la
barreja durant almenys 3 h, i elimineu el precipitat per filtració o centrifugació. Per cada litre de
filtrat afegiu 100 mL de dissolució al 5% (pes/volum) d'àcid ascòrbic. Comproveu a la dissolu-
ció que la destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb un excés d'aigua. El residu
és mutagènic i cal que sigui tractat com a perillós. S'ha descrit que la posterior oxidació del
residu mitjançant KMnO4 en H2SO4 produeix residus no mutagènics. Filtreu la barreja de reac-
ció a través d'un filtre porós i submergiu aquest filtre en una barreja 1:1 (v/v) de dissolució de
KMnO4 de concentració 0,2 mol L-1 i dissolució d'H2SO4 de concentració 2 mol L-1.

Compostos relacionats

Els procediments descrits anteriorment són aplicables a altres amines aromàtiques,
però la validació completa és essencial en cada cas.

3.5.12.1. BROMUR D'ETIDI

El bromur d'etidi (C21H20N3Br) és un producte molt tòxic i un potent mutagen què es fa
servir principalment com a colorant fluorescent en investigació biológica. 

Principi  i  procediment de la  descontaminació:

Per descontaminar es fa servir el mètode d'absorció en Amberlite XAD-16, que és una
resina de bescanvi iònic.

Principi  de la  destrucció

El bromur d'etidi es degrada per l'acció del nitrit sòdic i de l'àcid hipofosforós. La reac-
ció dóna lloc al reemplaçament parcial de les amines primàries del bromur d'etidi per hidrogen.
Aquesta tècnica té una eficàcia > 99.75% i el producte obtingut és no mutagènic.

Procediment de la  destrucció

A 100 ml d'una solució aquosa de bromur d'etidi de concentració aproximada 0.5 mg/mL,
afegiu 20 ml d'una solució aquosa d'àcid hipofosforós (concentració 5% en pes) i 12 mL d'una
solució aquosa de nitrit sòdic (concentració 0.5 mol L-1). Barregeu durant 20 hores, neutralitzeu
amb bicarbonat sòdic, i aboqueu a l'aigüera amb un excés d'aigua.

Nota: No es recomana fer servir l'hipoclorit sòdic per al tractament de les solucions 
de bromur d'etidi.

3.5.13. 2-METILAZIRIDINA

La 2-metilaziridina és un líquid volàtil (p. e. 66-67ºC) que ha estat descrit com a can-
cerigen en animals d'experimentació. És un irritant dels ulls, reacciona vigorosament amb ma-
terials oxidants i pot polimeritzar explosivament. S'utilitza industrialment com a intermedi
químic. És miscible amb aigua i soluble en etanol. Es denomina també 2-metilazaciclopropà.

Principi  de la  destrucció

La 2-metilaziridina es redueix amb aliatge de Ni-Al en dissolució d'hidròxid de potassi
(KOH) per donar una barreja d'isopropilamina i n-propilamina en relació 85:15. L'eficàcia de la
destrucció és > 99,6%.
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Procediment de destrucció

Disposeu la 2-metilaziridina ( 50 mL, 40,4 mg) en 10 mL de dissolució de KOH de con-
centració 1 mol L-1 i afegiu 0,5 d'aliatge de Ni-Al (si la reacció es fa a major escala, afegiu l'ali-
atge en porcions per evitar l'excessiva formació d'escuma). Agiteu la barreja de reacció durant
18 h, i llavors filtreu a través de Celite. Comproveu al filtrat que la destrucció hagi estat com-
pleta, neutralitzeu i aboqueu a l'aigüera amb excés d'aigua. Deixeu que el Ni emprat s'assequi
durant 24 h en una safata metàl·lica (lluny de la presència de dissolvents inflamables) i con-
sidereu-lo com a residu sòlid.

Compostos relacionats

El procediment ha de ser aplicable en general a la destrucció d'altres aziridines, però això
cal ratificar-ho acuradament per assegurar-se que els compostos són completament degradats.

3.5.14. AZIDES

L'azida de sodi (NaN3) (un conservant habitual als laboratoris clínics i un reactiu usual
en el treball sintètic) es pot descompondre (Tdescomposició= 300ºC) explosivament en escalfar-la,
i pot formar azides altament explosives i molt sensibles als cops quan es posen en contacte
amb metalls pesants. Per aquest motiu les dissolucions d'azida de sodi mai no poden abocar-
se a l'aigüera. L'azida de sodi és també extremadament tòxica i un poderós agent mutagènic.
El tractament amb àcids dóna lloc a l'àcid hidrazoic (HN3), que és explosiu, volàtil (p. e. 37ºC),
tòxic i cal que mai no sigui aïllat. Les dissolucions d'àcid hidrazoic en aigua, benzè o cloroform
són bastant estables.

Les azides orgàniques varien molt en estabilitat, però està descrit que un nombre ele-
vat d'aquestes es descompon explosivament amb la calor i els cops. Cal que siguin trans-
portades molt acuradament i que romanguin allunyades de compostos oxidants.

Principi  de la  destrucció

L'azida de sodi pot ser descomposta oxidativament per reacció amb nitrat amònic de ceri
(IV) o per reacció amb àcid nitrós (HNO2). La darrera reacció genera òxids de nitrogen tòxics.

2NaN3 + 2HNO2 3N2 + 2NO + 2NaOH

Les azides orgàniques (per exemple la fenilazida, PhN3) poden ser reduïdes a les seves
corresponents amines amb estany en àcid clorhídric (HCl) o amb clorur d'estany (II) en metanol.

Procediments de destrucció

A. Per cada gram de NaN3, dissoleu 9 g de nitrat amònic de ceri (IV) en 170 mL d'aigua.
Refredeu la dissolució de nitrat amònic cèric en un bany de gel i agiteu. Dissoleu l'azida de sodi
en aigua i afegiu-la en porcions a la solució anterior. Quan l'addició sigui completa la barreja
de reacció encara serà de color taronja, i afegint una petita quantitat de nitrat amònic cèric es
provocarà que la reacció perdi coloració. Agiteu la barreja de reacció durant 1 h i aboqueu-la
a l'aigüera amb excés d'aigua.

B. Dissoleu NaN3 (5 g) en com a mínim 100 mL d'aigua. Agiteu la barreja de reacció i
afegiu 7,5 g de nitrit de sodi dissolt a 38 mL d'aigua. Afegiu a poc a poc àcid sulfúric diluït
(H2SO4 al 20%) fins que la barreja de reacció sigui àcida. Quan no es formin més òxids de ni-
trogen, comproveu la barreja de reacció amb paper de iode-midó. Si el paper es torna blau in-
dica la presència d'excés d'àcid nitrós, i la dissolució s'aboca a l'aigüera amb excés d'aigua. Si
el paper no es torna blau, afegiu més nitrit de sodi.
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Nota: és important que afegiu primer el nitrit de sodi i seguidament l'àcid sulfúric. 
Si afegiu aquests reactius en l'ordre invers es generarà àcid hidrazoic, que és explosiu,

volàtil i tòxic. 

Azides orgàniques

A. Suspeneu 10,9 g de clorur d'estany (II) en 40 mL de metanol amb agitació, i afegiu 
4 g (0,03 mols) d'azida benzílica gota a gota. Quan l'addició sigui completa, agiteu la barreja
de reacció a temperatura ambient durant 30 min, i llavors diluïu amb aigua, neutralitzeu i abo-
queu-la a l'aigüera.

B. Afegiu a poc a poc 1 g (0,0084 mols) de fenilazida en una barreja agitada de 6 g d'es-
tany granulat en 100 mL d'HCl concentrat. Agiteu la barreja durant 30 min després de l'addició,
i aboqueu la barreja sobre una gran quantitat d'aigua freda, neutralitzeu i aboqueu-la a l'aigüe-
ra. L'estany no reaccionat pot ésser reciclat o considerat com a residu sòlid.

Compostos relacionats 

Els procediments descrits anteriorment per a l'azida de sodi no s'han d'utilitzar per a
azides de metalls pesants, ja que la majoria són sensibles i explosives als cops. En aquests
casos cal ajuda professional. Els procediments per a azides orgàniques són aplicables gene-
ralment, encara que en tots els casos cal validar les reaccions per assegurar-nos que les
azides són destruïdes completament. Els productes d'aquestes reaccions són les correspo-
nents amines, que poden ser per elles mateixes productes perillosos.

3.5.15. HIDRAZINES

Les hidrazines constitueixen una àmplia classe de compostos que tenen junts dos àtoms
de nitrogen units per un enllaç senzill. Tenen la fórmula general R1R2NNR3R4, on R1, R2, R3 i
R4 poden ser grups alquil, aril, o hidrògens. La hidrazina (p.e. 113ºC), l'1,1-dimetilhidrazina
(p.e. 63ºC), l'1,2-dimetilhidrazina (dihidroclorur, p. f. 167-169ºC), la metilhidrazina (p.e. 87ºC),
l'1,2-difenilhidrazina (p.f. 123-126ºC) i la fenilhidrazina (p.e. 238-241ºC) poden provocar càncer
en animals d'experimentació.

La hidrazina presenta un perill d'explosió sota certes condicions, incloent-hi la des-
til·lació a l'aire, i pot produir sensibilització a la pell (irritació forta de la pell), enverinament
sistèmic i pot produir problemes de fetge i als glòbuls vermells de la sang; la metilhidrazina és
corrosiva per a la pell, els ulls i les membranes mucoses i pot cremar en contacte amb l'aire;
l'1,1-dimetilhidrazina i l'1,2-dimetilhidrazina són perilloses en presència de foc o quan són ex-
posades als oxidants, i la fenilhidrazina produeix una varietat d'efectes tòxics que inclouen der-
matitis, anèmia i lesions a la melsa, al fetge, a la medul·la òssia i al ronyó com també presenta
perill d'incendi en presència d'oxidants.

Les hidrazines de baix pes molecular són generalment líquids incolors solubles en aigua
i dissolvents orgànics. Per la seva natura bàsica, la majoria de les hidrazines són solubles en
àcid. Estrictament parlant, aquelles hidrazines amb un carbonil adjacent a un dels nitrògens es
denominen hidrazides, encara que es fa servir el terme genèric d'hidrazina.

Les hidrazines tenen una amplia utilitat en química orgànica sintètica, als laboratoris
d'investigació de càncer i en la indústria.

Principi  de la  destrucció

La hidrazina pot ser degradada per reducció amb aliatge Ni-Al en dissolució d'hidròxid
de potassi (KOH) o per oxidació amb KMnO4 en H2SO4 o amb hipoclorit de sodi (NaClO).
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Al/Ni - KOH
N2H4 + H2 2NH3

N2H4 + 2OCl- N2 + 2Cl- + 2H2O

Els productes de les reaccions de reducció de les hidrazines substituïdes són les amines
corresponents (73-100% de rendiment) amb reducció de l'anell aromàtic en cas que el tingui.

Els productes de les reaccions d'oxidació de les hidrazines substituïdes no són
coneguts. De totes maneres està comprovat que l'oxidació de les hidrazines té tendència a pro-
duir nitrosamines altament cancerígenes com a subproductes, particularment si l'1,1-dimetil-
hidrazina és el substrat, ja que produeix residus mutagènics. Tots els mètodes produeixen 
> 99% de destrucció de les hidrazines.

La reducció de l'1,2-difenilhidrazina sota condicions àcides pot donar lloc a benzidina
(carcinògena), però s'ha trobat que la reducció amb aliatge Ni-Al sota condicions bàsiques no
dóna una quantitat detectable de benzidina (límit de detecció: 1% de la quantitat teòrica).

Procediments de destrucció

Destrucció de quantitats sòlides d'hidrazines

Dissoleu la hidrazina amb aigua fins que la concentració no excedeixi de 10 mg mL-1. Si
la hidrazina no és prou soluble en aigua, utilitzeu metanol com a alternativa. Afegiu un volum
igual de dissolució de KOH (1 M) i agiteu la barreja magnèticament. Per cada 100 mL d'aques-
ta dissolució afegiu 5 g d'aliatge Ni-Al de manera que no es formi excessiva escuma. La reac-
ció pot ésser bastant exotèrmica i es realitza en un recipient de volum almenys tres vegades
més gran que la barreja final de reacció. Cobriu la barreja de reacció, agiteu durant 24 h, i
aleshores filtreu a través de Celite. Deixeu assecar el Ni emprat en una safata metàl·lica du-
rant 24 h (lluny de dissolvents inflamables) i considereu-lo com a residu sòlid. Comproveu que
la destrucció ha estat completa al filtrat, neutralitzeu i aboqueu a l'aigüera amb excés d'aigua.

Destrucció d'hidrazines en dissolució aquosa

Diluïu la barreja amb aigua si és necessari fins que la concentració no excedeixi de 10
mg mL-1. Afegiu un volum igual de dissolució de KOH (1M) i agiteu la barreja magnèticament.
Per cada 100 mL d'aquesta dissolució afegiu 5 g d'aliatge de Ni-Al de manera que no es formi
excessiva escuma. La reacció pot ésser bastant exotèrmica i es realitza en un recipient de
volum almenys tres vegades més gran que la barreja final de reacció. Cobriu la barreja de reac-
ció, agiteu durant 24 h, i aleshores filtreu a través d'un rebliment de Celite. Deixeu assecar el
Ni emprat en una safata metàl·lica durant 24 h (lluny de dissolvents inflamables) i considereu-
lo com a residu sòlid. Comproveu que la destrucció ha estat completa al filtrat, neutralitzeu i
aboqueu a l'aigüera amb excés d'aigua.

Destrucció d'hidrazines en dissolvents orgànics no miscibles amb aigua (per exemple,
diclorometà)

Diluïu la barreja amb aigua si és necessari fins que la concentració d'hidrazina no ex-
cedeixi de 5 mg mL-1. Agiteu la barreja de reacció i afegiu un volum de dissolució de KOH 
(2 N) i tres volums de metanol (diclorometà:aigua:metanol, 1:1:3). Per cada litre de dissolució
afegiu 100 g d'aliatge de Ni-Al de manera que no es formi excessiva escuma. Afegiu un volum
igual de dissolució de KOH (1M) i agiteu la barreja magnèticament. La reacció pot ésser bas-
tant exotèrmica i es realitza en un recipient de volum almenys tres vegades més gran que la
barreja final de reacció. Cobriu la barreja de reacció, agiteu durant 24 h, i aleshores filtreu a
través d'un rebliment de Celite. Deixeu assecar el Ni emprat en una safata metàl·lica durant 
24 h (lluny de dissolvents inflamables) i considereu-lo com a residu sòlid. Comproveu que la
destrucció ha estat completa al filtrat, neutralitzeu i aboqueu a l'aigüera amb excés d'aigua.
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Destrucció d'hidrazines en alcohols o en dimetilsulfòxid (DMSO)

Diluïu la dissolució amb aigua o etanol si és necessari fins que la concentració d'hidra-
zina no excedeixi de 10 mg mL-1. Afegiu un volum igual de dissolució de KOH (de concentració
1 mol L-1) i agiteu la barreja magnèticament. Per cada 100 mL d'aquesta dissolució afegiu 5 g
d'aliatge de Ni-Al de manera que no es formi excessiva escuma. La reacció pot ésser bastant
exotèrmica i es realitza en un recipient de volum almenys tres vegades més gran que la bar-
reja final de reacció. Cobriu la barreja de reacció, agiteu durant 24 h, i aleshores filtreu a través
d'un rebliment de Celite. Deixeu assecar el Ni emprat en una safata metàl·lica durant 24 h
(lluny de dissolvents inflamables) i considereu-lo com a residu sòlid. Comproveu que la des-
trucció ha estat completa al filtrat, neutralitzeu i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

Destrucció d'hidrazines en oli d'oliva i oli mineral

Per cada volum de dissolució afegiu dos volums d'èter de petroli i extraieu aquesta bar-
reja amb un volum d'àcid clorhídric (HCl) de concentració 1 mol L-1. Extraieu la fase orgànica
dues vegades més amb HCl de concentració 1 mol L-1 i ajunteu els extractes. Diluïu els ex-
tractes, si cal, fins que la concentració d'hidrazines no excedeixi de 10 mg mL-1. Per cada 100
mL d'aquesta dissolució afegiu 5 g d'aliatge de Ni-Al de manera que no es formi excessiva es-
cuma. La reacció pot ésser bastant exotèrmica i es realitza en un recipient de volum almenys
tres vegades més gran que la barreja final de reacció. Cobriu la barreja de reacció, agiteu du-
rant 24 h, i aleshores filtreu a través d'un rebliment de Celite. Deixeu assecar el Ni emprat en
una safata metàl·lica durant 24 h (lluny de dissolvents inflamables) i considereu-lo com a residu
sòlid. Comproveu que la destrucció ha estat completa al filtrat, neutralitzeu i aboqueu a
l'aigüera amb excés d'aigua.

Compostos relacionats

Els procediments abans esmentats es poden aplicar de manera general a d'altres
hidrazines. 

3.5.16. AMIDUR DE SODI

L'amidur de sodi (NaNH2) és un sòlid cristal·lí, que pot reaccionar explosivament amb
l'aigua, per l'escalfor o en moure'l. Pot convertir-se en explosiu en emmagatzemar-lo, ja que a
la superfície es formen productes d'oxidació explosius. S'utilitza en síntesi orgànica. La
presència de productes d'oxidació es detecta pel color taronja-marró, en contrast amb el color
blanc o gris lluent de l'amidur no oxidat.

Procediment de destrucció

Submergiu el compost en toluè o querosè i afegiu lentament etanol al 95% amb agitació.
L'amidur de sodi es converteix en etòxid de sodi i amoníac. Quan la reacció és completa diluïu
la barreja de reacció amb aigua i aboqueu-la a l'aigüera. Renteu el material contaminat amb
etanol.

L'amidur decolorat ha de ser descompost pel procediment hidrocarbur-etanol. Alterna-
tivament, l'amidur de sodi en petites porcions pot ser destruït per agitació amb un excés de
NH4Cl.

NaNH2 + NH4Cl NaCl + 2NH3

M A N U A L D E  G E S T I Ó  D E L S  R E S I D U S  E S P E C I A L S  D E  L A U N I V E R S I TAT D E  B A R C E L O N A56



Compostos relacionats

Aquest procediment també és aplicable a l'amidur de potassi (KNH2).

3.5.17. CIANURS I BROMUR DE CIANOGEN

Els cianurs inorgànics són compostos extremadament tòxics i han d'ésser transportats
amb cura i evitant que entrin en contacte amb àcids, ja que es generaria cianur d'hidrogen
(HCN), que és un gas volàtil (p. e. 26ºC), altament tòxic (per inhalació, ingestió i absorció a la
pell), inflamable i que forma barreges explosives amb l'aire. El contacte amb cianur d'una ma-
nera extrema és ràpidament fatal; si el contacte és menys extrem produeix símptomes com ara
mal de cap i nàusees. Existeixen evidències que és un agent mutagènic potencial, i està provat
que pot augmentar els riscos de mutagènesi i teratogènesi en humans. Aquests compostos
tenen un gran nombre d'utilitats en síntesi orgànica.

El bromur de cianogen (CNBr) és un sòlid cristal·lí, volàtil i altament tòxic (p. f. 49-51ºC).
És utilitzat als laboratoris per a l'activació d'agarosa en cromatografia d'afinitat, en anàlisi de
l'estructura proteica i per a la detecció de compostos de piridina.

Principi  de la  destrucció

El cianur d'hidrogen pot ser degradat per dilució amb un o més volums d'etanol i inci-
nerant la dissolució a continuació.

Els cianurs inorgànics i el CNBr en petites quantitats són oxidats per NaClO o Ca(ClO)2
en dissolució bàsica per donar l'ió cianat menys tòxic (relativament innocu). És possible a con-
tinuació realitzar la posterior hidròlisi de l'ió cianat.

NaCN + NaOCl NaOCN + NaCl

Procediments de destrucció

Destrucció de quantitats sòlides

A. Dissoleu NaCN o CNBr en aigua fins que la concentració no excedeixi de 25 mg mL-1

per al NaCN i 60 mg mL-1 per al CNBr. Barregeu un volum d'aquesta dissolució amb un volum
de dissolució d'hidròxid de sodi (NaOH) de concentració 1 mol L-1 i dos volums de dissolució
de NaClO al 5,25% preparada fa poc (per exemple, NaCN:NaOH:NaOCl 1:1:1, v/v/v). Agiteu la
barreja durant 3 h, comproveu que la destrucció ha estat completa, neutralitzeu la barreja i abo-
queu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

B. Dissoleu NaCN o CNBr en aigua fins que la concentració no excedeixi de 25 mg mL-1

per al NaCN i 60 mg mL-1 per al CNBr. Barregeu un volum d'aquesta dissolució amb un volum
de dissolució d'hidròxid de sodi (NaOH) de concentració 1 mol L-1 i afegiu 60 g de Ca(ClO)2 per
litre de dissolució basificada. Agiteu la barreja durant 3 h, comproveu que la destrucció ha estat
completa, neutralitzeu la barreja i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua. 

Destrucció de cianur de sodi o bromur de cianogen en dissolució

A. Si és necessari diluïu la dissolució de NaCN amb aigua fins que la concentració no
excedeixi de 25 mg mL-1 i diluïu les dissolucions aquoses de CNBr amb aigua fins que la con-
centració no excedeixi de 60 mg mL-1. Si cal, diluïu les dissolucions aquoses de CNBr en dis-
solvents orgànics amb el mateix dissolvent orgànic fins que les concentracions no excedeixin
de 60 mg mL-1 per a l'acetonitril, 30 mg mL-1 per al dimetilsulfòxid (DMSO), la dimetilformami-
da (DMF), el 2-metoxietanol, o l'HCl de concentració 0,1 mol L-1, 25 mg mL-1 per a l'etanol i 19
mg mL-1 per a la N-metil-2-pirrolidona (NMP). Per cada volum de dissolució afegiu un volum de
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dissolució de NaOH de concentració 1 mol L-1 i dos volums de dissolució de NaClO al 5,25%
preparada fa poc. Agiteu la barreja durant 3 h, comproveu que la destrucció ha estat comple-
ta, neutralitzeu la barreja i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

B. Si és necessari diluïu la dissolució de NaCN amb aigua fins que la concentració no
excedeixi de 25 mg mL-1 i diluïu les dissolucions aquoses de CNBr amb aigua fins que la con-
centració no excedeixi de 60 mg mL-1. Si cal, diluïu les dissolucions aquoses de CNBr en dis-
solvents orgànics amb el mateix dissolvent orgànic fins que les concentracions no excedeixin
de 60 mg mL-1 per a l'acetonitril, 30 mg mL-1 per al dimetilsulfòxid (DMSO), la dimetilformami-
da (DMF), el 2-metoxietanol, o l'HCl 0,1 M, 25 mg mL-1 per a l'etanol i 19 mg mL-1 per a la 
N-metil-2-pirrolidona (NMP). Per cada volum de dissolució afegiu un volum de dissolució de
NaOH de concentració 1 mol L-1, i llavors afegiu 60 g de Ca(ClO)2 per litre de dissolució basi-
ficada. Agiteu la barreja durant 3 h, comproveu que la destrucció ha estat completa, neutralit-
zeu la barreja i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua. 

Destrucció de bromur de cianogen en àcid fòrmic al 70%

A. Diluïu la dissolució, si cal, fins que la concentració de CNBr no excedeixi de 60 mg
mL-1 i basifiqueu la dissolució mitjançant l'addició lenta de dos volums de dissolució de KOH
de concentració 10 mol L-1 (procés molt exotèrmic). Refredeu i per cada volum de dissolució
afegiu un volum de NaOH de concentració 1 mol L-1 i dos volums de dissolució de NaClO al
5,25% preparada recentment. Agiteu la barreja durant 3 h, comproveu que la destrucció ha
estat completa, neutralitzeu la barreja i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

B. Diluïu la dissolució, si cal, fins que la concentració de CNBr no excedeixi de 60 mg
mL-1 i basifiqueu la dissolució mitjançant l'addició lenta de dos volums de dissolució de KOH
de concentració 10 mol L-1 (procés molt exotèrmic). Refredeu i per cada volum de dissolució
afegiu un volum de NaOH de concentració 1 mol L-1 i 60 g de Ca(ClO)2 per litre de dissolució
basificada. Agiteu la barreja durant 3 h, comproveu que la destrucció ha estat completa, neu-
tralitzeu la barreja i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua. 

Destrucció de cianur d'hidrogen

En un baló de tres boques equipat amb agitador, termòmetre i embut d'addició, dissoleu
l'HCN en alguns volums d'aigua gelada en un bany de gel, afegiu aproximadament un equiva-
lent molar de dissolució de NaOH a 0-10ºC per convertir l'HCN en la seva sal de sodi (no afegiu
NaOH, NaCN o qualsevol altra base a l'HCN líquid, ja que pot tenir lloc una reacció violenta de
polimerització del cianur d'hidrogen). Afegiu un 50% d'excés de dissolució de NaCl al 5,25%
(concentració 0,75 mol L-1) (80 mL de dissolució per cada gram d'HCN) a 0-10ºC amb agitació
i deixeu que la barreja s'escalfi a temperatura ambient. Després manteniu l'agitació durant
unes hores. Comproveu que la destrucció ha estat completa, neutralitzeu i aboqueu-la a
l'aigüera amb excés d'aigua. 

Compostos relacionats

Aquests procediments poden ser aplicables al clorur de cianogen (CNCl), al iodur de
cianogen (CNI) i a d'altres cianurs inorgànics, com ara els cianurs insolubles en Cu (I):

2CuCN + 3NaOCl + H2O 2Cu2+ + 3Na+ + 2OCN- + 2OH- + 3Cl-

El procediment també destrueix ferrocianurs solubles. Alternativament, aquests poden
ser precipitats com a sals de Fe (II) o Fe (III), per eliminar en un abocador controlat conside-
rant-los residus sòlids. Per calcular la quantitat d'hipoclorit necessària, és convenient recordar
els equivalents addicionals que poden ser necessaris si el catió metàl·lic pot ser oxidat a un
estat de valència superior.

M A N U A L D E  G E S T I Ó  D E L S  R E S I D U S  E S P E C I A L S  D E  L A U N I V E R S I TAT D E  B A R C E L O N A58



Aquests procediments, pel contrari, no són aplicables als nitrils orgànics, els quals són
tractats com a grup independent.

3.5.18. NITRILS ORGÀNICS

L'acetonitril (p.e. 82ºC) utilitzat com a dissolvent habitual als laboratoris és moderada-
ment tòxic, produeix convulsions, nàusees i vòmits, i és un conegut compost teratogen. La inci-
neració és el mètode preferit d'eliminació. El cianur de benzil (p.e. 233-234ºC) pot explotar en
contacte amb l'hipoclorit de sodi. Altres compostos que s'inclouen en aquest grup són el 3-eto-
xipropionitril (p.e. 172ºC) i el benzonitril (p.e. 188 ºC).

Principi  de la  destrucció

Aquests compostos són degradats amb aliatge Ni-Al en base diluïda per donar la cor-
responent amina amb un 67-68% de rendiment. La destrucció és > 90% en tots els casos. La
reducció amb aliatge Ni-Al no destrueix els cianurs inorgànics. Aquests han de ser degradats
com s'ha indicat a l'apartat 3.3.17. Alguns nitrils d'aril han estat reduïts a les corresponents
amines amb aliatge Ni-Al, però la destrucció completa dels productes inicials no ha estat es-
tablerta. 

Procediment de destrucció

Disposeu 0,5 g de nitril en 50 mL d'aigua i afegiu llavors 50 mL de dissolució d'hidròxid
de potassi (KOH) de concentració 1 mol L-1. Agiteu aquesta barreja, afegiu 5 g d'aliatge Ni-Al
en petites porcions per evitar la formació abundant d'escuma. Agiteu la barreja durant tota la
nit, i llavors filtreu a través de Celite. Neutralitzeu el filtrat, comproveu que la destrucció ha
estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua. Col·loqueu el Ni emprat en una
safata metàl·lica, i assequeu-lo durant 24 h lluny de la presència de dissolvents inflamables i
considereu-lo com a residu sòlid.

3.5.19. MERCAPTANS I SULFURS INORGÀNICS

Els mercaptans són compostos orgànics de fórmula general RSH, on R és un grup alquil
o aril. Els compostos arílics són també coneguts com a tiofenols. El metilmercaptà és un gas
a temperatura ambient (p.e. 6ºC), l'etilmercaptà és un líquid de baix punt d'ebullició (p.e. 35ºC)
i la majoria dels altres mercaptans són líquids (per exemple, tiofenol, p.e. 169ºC) encara que
se'n coneixen alguns de sòlids. La majoria dels líquids i també alguns sòlids són volàtils i pro-
dueixen una forta olor. El metilmercaptà és tòxic per inhalació. L'etilmercaptà és irritant de la
pell i dels ulls, i pot tenir efectes en el sistema nerviós central. El tiofenol és un irritant dels ulls
i pot causar dermatitis, mal de cap i mareig. Els mercaptans són reactius habituals en síntesi
orgànica.

Els sulfurs inorgànics són sòlids que en ser tractats amb un àcid alliberen sulfur d'hidro-
gen, que és un gas extremadament tòxic d'olor desagradable. El sulfur de sodi pot explotar
amb l'escalfament ràpid o amb els cops. Aquests compostos són àmpliament utilitzats als labo-
ratoris químics.

Principi  de la  destrucció

Els mercaptans poden ser oxidats en dissolució aquosa per NaClO o Ca(ClO)2 al seu
corresponent àcid sulfònic. En general, aquests compostos no són volàtils i són menys
olorosos. Si el mercaptà conté altres grups que poden ser oxidats pel ClO- la quantitat utilitza-
da d'aquest reactiu ha de ser incrementada proporcionalment. De la mateixa manera, el sulfur
inorgànic pot ser oxidat a sulfat.
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RSH + 3NaOCl RSO3H + 3NaCl
Na2S + 4OCl- Na2SO4 + 4Cl-

Petites quantitats de sulfur d'hidrogen poden ser oxidades utilitzant els mateixos reac-
tius. Per mantenir la reacció sota control, un primer pas és absorbir l'H2S en excés d'hidròxid
de sodi (NaOH) aquós, i llavors afegir la dissolució gota a gota en una dissolució de NaClO en
una vitrina (precaució: l'H2S és verinós i és un dels perills més grans dins de l'ampli rang de
productes de laboratori). Una possible alternativa és precipitar l'ió S2- com a sulfur insoluble per
eliminar-lo en un abocador controlat com a residu sòlid.

Procediments de destrucció

A. Abans de començar la reacció prepareu un bany de gel per si cal refredar la reacció.
Agiteu una dissolució de NaClO al 5,25% (2,5 L, 1,88 mols, 25% en excés) a temperatura am-
bient en un baló de tres boques de 5 L equipat amb agitador, termòmetre i embut d'addició, i
afegiu llavors 0,5 mols de mercaptà líquid gota a gota. Si el mercaptà és un sòlid, primer s'ha
de dissoldre en tetrahidrofurà (THF) i afegir-lo després a la barreja de reacció amb l'ajuda d'un
embut d'addició. Els sulfurs inorgànics cal afegir-los en forma de dissolucions aquoses. Si s'ob-
serva que el mercaptà està dissolt i la temperatura augmenta, això indica que la reacció ha
començat. Si no hi ha reacció després d'afegir el 10% del mercaptà, atureu l'addició i escalfeu
la barreja a 50ºC. Només s'afegirà més mercaptà si la reacció ha començat. Afegiu el mercap-
tà mantenint la temperatura mitjana entre 45-50ºC. Si la temperatura augmenta per sobre
d'això pot caldre utilitzar un bany de gel. Quan l'addició ha finalitzat (1 h aproximadament), agi-
teu la barreja durant 2 h més mentre la temperatura disminueix, i seguidament aboqueu-la a
l'aigüera amb un excés d'aigua.

B. Abans de començar la reacció prepareu un bany de gel per si cal refredar la reacció.
Agiteu 210 g de Ca(ClO)2 (25% excés) en 1 L d'aigua a temperatura ambient en un baló de 
5 L, i afegiu 0,5 mols de mercaptà líquid gota a gota. Si el mercaptà és un sòlid, primer s'ha de
dissoldre en tetrahidrofurà (THF) i  després s'ha d'afegir a la barreja de reacció. Els sulfurs
inorgànics cal afegir-los en forma de dissolucions aquoses. Si s'observa que el mercaptà està
dissolt i la temperatura augmenta, això indica que la reacció ha començat. Si no hi ha reacció
després d'afegir el 10% del mercaptà, atureu l'addició i escalfeu la barreja a 50ºC. Només
s'afegirà més mercaptà si la reacció ha començat. Afegiu el mercaptà mantenint la temperatu-
ra mitjana entre 45-50ºC. Si la temperatura augmenta per sobre d'això pot caldre utilitzar un
bany de gel. Quan l'addició ha finalitzat (1 h aproximadament), agiteu la barreja durant 2 h més
mentre la temperatura disminueix, i seguidament aboqueu-la a l'aigüera amb un excés d'aigua.

Compostos relacionats 

Encara que no han estat corroborats, aquests procediments probablement són efectius per
tractar compostos que contenen enllaços S-S, com per exemple disulfur de metil o disulfur de fenil.

3.5.20. DISULFUR DE CARBONI

El disulfur de carboni (CS2) és àmpliament utilitzat com a dissolvent. És altament volàtil
(p.e. 46ºC), tòxic i ràpidament forma barreges explosives amb l'aire.

Principi  de la  destrucció

El disulfur de carboni és oxidat per l'hipoclorit a diòxid de carboni i àcid sulfúric.

CS2 + 8OCl- + 2H2O CO2 + 2H2SO4 + 8Cl-
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Procediments de destrucció

A. Agiteu una dissolució d'hipoclorit de sodi al 5,25% (6,7 L) a temperatura ambient en
un baló de 10 L i afegiu 30 mL (0,5 mols, 38 g) de CS2 gota a gota. Reguleu la temperatura
entre 20 i 30ºC per evitar la volatilització del disulfur de carboni. Quan l'addició sigui comple-
ta, agiteu la barreja durant 2 h, i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua. Utilitzeu una dis-
solució d'hipoclorit de sodi preparada fa poc.

B. Agiteu hipoclorit de calci (550 g) en 2,2 L d'aigua a temperatura ambient en un baló
de 5 L. Afegiu CS2 (30 mL, 0,5 mols) gota a gota. Reguleu la temperatura entre 20 i 30ºC. Quan
l'addició sigui completa, agiteu la barreja durant 2 h, i seguidament aboqueu-la a l'aigüera amb
excés d'aigua.

3.5.21. SULFAT DE DIMETIL I COMPOSTOS RELACIONATS

El sulfat de dimetil (SDM, (CH3)2SO4) és un líquid oliós, clar i d'alt punt d'ebullició (p.e.
188ºC). És prou volàtil i no té cap olor característica. És altament tòxic, provoca greus incendis
i causa problemes als pulmons, als ronyons i al fetge. Provoca càncer en animals d'experi-
mentació i pot ésser un cancerigen humà. És poc soluble en aigua (2,8%) i es fa servir com a
agent alquilant tant industrialment com al laboratori.

El sulfat de dietil (SDE, (C2H5)2SO4) és també un líquid volàtil (p.e. 209ºC) amb olor de
menta. És força insoluble en aigua. Es fa servir com a agent alquilant industrial i al laboratori.
Provoca càncer en animals d'experimentació i pot ésser un cancerigen humà. És un seriós 
irritant de la pell i els ulls.

El mesilat de metil (MM, CH3SO2OCH3) és un líquid volàtil (p.e. 203ºC), soluble en una
proporció d'1,5:1 en aigua. Provoca càncer en animals d'experimentació.

El mesilat d'etil (ME, CH3SO2O2C2H5) és un líquid volàtil (p.e. 213ºC) que és una mica
soluble en aigua. Provoca càncer en animals d'experimentació.

Principi  de la  destrucció

El sulfat de dimetil (SDM) és hidrolitzat per les bases diluïdes (dissolucions de NaOH de
concentració 1 o 5 mol L-1, dissolució de Na2CO3 de concentració 1 mol L-1 o dissolució de
NH4OH de concentració 1,5 mol L-1) a metanol i hidrogensulfat de metil. La posterior hidròlisi
a metanol i H2SO4 és lenta. De totes maneres, l'hidrogensulfat de metil no és mutagènic i és
també un molt pobre alquilant. Quan s'hidrolitza utilitzant NH4OH els productes són metilami-
na, dimetilamina i trimetilamina. La hidròlisi destrueix el SDM, que és un compost mutagènic,
sense produir altres espècies mutàgenes. La toxicitat de l'hidrogensulfat de metil no ha estat
establerta, però cal adoptar mesures adients per protegir les persones que el manegen. D'una
forma similar, el SDE, que també és mutagènic, pot ésser hidrolitzat pels reactius anteriors, en-
cara que el procés és més lent. Els productes són probablement els compostos anàlegs d'etil.
Es produeix etanol quan l'agent hidrolitzant és NaOH. L'MM i l'ME poden ésser hidrolitzats amb
dissolucions de NaOH de concentració 1-5 mol L-1. Els productes són metanol o etanol i pro-
bablement àcid metansulfònic, que no és mutagen. 

Tots aquests productes també poden ser degradats utilitzant una dissolució de Na2S2O3
de concentració 1 mol L-1. L'eficàcia de la degradació és > 99,5%. Els productes de la reacció
encara no s'han determinat.

Procediments de destrucció

Destrucció de quantitats sòlides de SDM i SDE

Nota: els temps de reacció que es donen condueixen a bons resultats en les comprova-
cions. De totes maneres, el temps de reacció pot veure's afectat per factors com ara la mida,
la forma del baló i l'agitació. Si aparentment són distingibles dues fases, això és un indicador
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que la reacció no s'ha completat. L'agitació ha de ser contínua fins que la barreja de reacció
sigui homogènia.

Per efectuar la destrucció de 10 mL de SDM o SDE s'afegeixen en un baló que conté,
amb agitació vigorosa, 500 mL de dissolució de NaOH de concentració 1 mol L-1, Na2CO3 de
concentració 1 mol L-1 o NH4OH de concentració 1,5 mol L-1. 15 minuts després de finalitzar
l'addició, el SDM no es detecta (3 h després en el cas del SDE). No s'observa aparició de gas,
i el màxim augment de temperatura observat és de 5ºC. Al final de la reacció la barreja es neu-
tralitza, es comprova que la destrucció s'ha completat i s'aboca a l'aigüera amb excés d'aigua.

Aquest procediment es pot adaptar a la destrucció de grans quantitats. Així, 100 mL de
SDM s'afegeixen a 1 L de dissolució de NaOH de concetració 5 mol L-1 i la barreja de reacció
s'agita. 15 minuts després de finalitzar l'addició, el SDM no es detecta. S'obtenen resultats si-
milars per al SDE però la reacció és molt més lenta. 24 h després de finalitzar l'addició, el SDE
no es detecta. El màxim augment de temperatura observat és d'11ºC. Al final de la reacció la
barreja es neutralitza, es comprova que la destrucció s'ha completat i s'aboca a l'aigüera amb
excés d'aigua.

Destrucció de quantitats sòlides d'MM i ME

A. Per efectuar la destrucció d'1 mL del compost s'afegeix a 50 mL de dissolució de
NaOH de concentració 1 mol L-1 i la barreja de reacció s'agita durant 6 h (MM) o 24 h (ME). La
barreja de reacció es neutralitza, es comprova que la destrucció ha estat completa i s'aboca a
l'aigüera amb excés d'aigua. Els temps de reacció poden variar en funció de diversos factors,
com ara la forma del baló i la força de l'agitació. Si la barreja de reacció no és homogènia, l'agi-
tació ha de ser contínua. L'augment de temperatura màxim observat és de 3ºC.

B. Per efectuar la destrucció d'1 mL del compost s'afegeix a 10 mL de dissolució de
NaOH de concentració 5 mol L-1 i la barreja de reacció s'agita durant 2 h (MM) o 14 h (ME). La
barreja de reacció es neutralitza, es comprova que la destrucció ha estat completa i s'aboca a
l'aigüera amb excés d'aigua. Els temps de reacció poden variar en funció de diversos factors,
com ara la forma del baló i la força de l'agitació. Si la barreja de reacció no és homogènia, l'agi-
tació ha de ser contínua. L'augment de temperatura màxim observat és de 17ºC (per a l'MM).

Destrucció de sulfat de dimetil en dissolvents orgànics

Per efectuar la destrucció d'1 mL de dissolució de SDM en metanol, etanol, dimetil-
sulfòxid (DMSO), acetona, o dimetilformamida (DMF) (1 mL de SDM en 10 mL de dissolvent),
s'agita amb 4 mL de dissolució de NaOH de concentració 1 mol L-1, Na2CO3 de concentració 
1 mol L-1 o NH4OH de concentració 1,5 mol L-1 fins que la dissolució és homogènia. Després
de 15 minuts el SDM no es detecta quan el dissolvent és metanol, etanol, DMSO o DMF 
(< 0,045%). Després d'1 h el SDM no es detecta quan el dissolvent és acetona (< 0,0045%).
La barreja de reacció es neutralitza, es comprova que la destrucció ha estat completa i s'abo-
ca a l'aigüera amb excés d'aigua.

Per a dissolvents no miscibles amb l'aigua (toluè, p-xilè, benzè, 1-pentanol, acetat d'etil,
cloroform i tetraclorur de carboni) s'afegeix 1 mL de dissolució de SDM (1 mL de SDM en 100
mL de dissolvent) a 4 mL de dissolució de NaOH de concentració 1 mol L-1, Na2CO3 de con-
centració 1 mol L-1 o NH4OH de concentració 1,5 mol L-1 i la barreja heterogènia s'agita ràpi-
dament. Després de 24 h no es detecta SDM a la fase orgànica (< 0,045%). Les dissolucions
d'acetonitril poden ser descontaminades utilitzant aquests mètodes descrits. Encara que la dis-
solució ha d'ésser homogènia, en alguns casos es troba que les dues fases hi són presents.
Després de 3 h les dissolucions són totalment homogènies i el SDM no es detecta (< 0,045%).
Es recomana agitar durant 24 h per assegurar la destrucció completa. Quan la reacció és com-
pleta, es neutralitza la barreja de reacció i les dues fases se separen i es comprova que la des-
trucció és completa.

M A N U A L D E  G E S T I Ó  D E L S  R E S I D U S  E S P E C I A L S  D E  L A U N I V E R S I TAT D E  B A R C E L O N A62



Destrucció d'SDM, SDE, MM i ME

Quantitats sòlides d'SDM, SDE, MM i ME es dissolen en acetona i per cada 1 mL d'a-
questa dissolució s'afegeixen 49 mL de dissolució Na2S2O3 de concentració 1 mol L-1. La bar-
reja s'agita durant 24 i s'aboca a l'aigüera amb excés d'aigua.

Compostos relacionats

Aquests procediments de destrucció encara que no han estat verificats es poden aplicar
a altres sulfats de dialquil, mesilats d'alquil i compostos relacionats. Els problemes poden aug-
mentar quan els grups alquil grans hi són presents, ja que el compost pot ésser immiscible en
aigua. En conseqüència, els grups alquil voluminosos produeixen hidròlisis lentes que fan que
la destrucció no sigui completa en tota la seva extensió.

3.5.22. ALDEHIDS I CETONES

Les cetones, especialment l'acetona i la butanona, són dissolvents orgànics habituals
als laboratoris. Molts aldehids i cetones són utilitzats com a intermedis en síntesi orgànica. Tots
cremen amb facilitat i poden ésser incinerats o cremats en forma de font d'energia suplemen-
tària. Per a això, és necessari protegir els ulls i la pell, i tenir disponible un aparell de respiració.

Molts aldehids són irritants en respirar-los i alguns, com ara el formaldehid i l'acroleïna,
són bastant tòxics.

Principi  de la  destrucció

Un residu d'aldehid pot ésser oxidat al seu corresponent àcid carboxílic, que és en gene-
ral menys tòxic i volàtil. Aquesta oxidació es pot realitzar amb KMnO4.

3RCHO + 2KMnO4 2RCOOK + RCOOH + 2MnO2 + H2O

La majoria de les cetones tenen baixa toxicitat i són fàcils de manejar, per la qual cosa
es poden eliminar directament (abocant-les a l'aigüera o com a residu per incineració). En
casos especials és desitjable descompondre-les. Per exemple, les metilcetones (la metil n-butil
cetona és una neurotoxina) poden ésser convertides en àcids carboxílics amb NaClO al 5,25%.

RCOCH3 + 3NaOCl RCOONa + CHCl3 + 2NaOH

Una metilcetona insaturada com la metilvinilcetona es pot destruir de la mateixa mane-
ra. En general, la majoria de les cetones insaturades poden ésser tractades per fragmentació
oxidativa del doble enllaç, pel procediment d'oxidació d'aldehids donat anteriorment utilitzant
3,2 mols (20% excés) de KMnO4 per mol de cetona.

3RCOCH=CHR + 8KMnO4 3RCOCOOK + 3RCOOK + 2KOH + 8MnO2 + 2H2O

Procediment de destrucció

Una barreja de 100 mL d'aigua i 0,1 mols d'aldehid s'agita en un baló d'1 L equipat amb
un termòmetre, embut d'addició, agitador i bany de calefacció; en el cas que l'aldehid tingui un
punt d'ebullició més baix de 100ºC és necessari un condensador. S'afegeixen durant un perío-
de de 10 minuts uns 30 mL d'una dissolució de 12,6 g (0,08 mols, 20% excés) de KMnO4 a 
250 mL d'aigua. Si l'addició no va acompanyada d'un increment de temperatura i pèrdua del
color violeta del KMnO4, s'escalfa fins a arribar a una temperatura en què s'observi el canvi de
color. La resta de la dissolució de KMnO4 s'afegeix a aquesta temperatura aproximadament.
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S'eleva la temperatura a 70-80ºC, agitant durant 1 h fins que el color violeta desapareix.
Es refreda la barreja a temperatura ambient i s'acidifica amb H2SO4 de concetració 6 mol L-1

(no afegiu H2SO4 concentrat en una dissolució de KMnO4, ja que pot precipitar Mn2O7, que és
explosiu). S'afegeix NaHSO3 sòlid (almenys 8,3 g, 0,08 mols) amb agitació a 20-40ºC per re-
duir tot el Mn al seu estat divalent, com indica la pèrdua de color violeta i la dissolució de MnO2
sòlid. La barreja s'aboca a l'aigüera amb un gran excés d'aigua.

Si l'aldehid conté un doble enllaç, com és el cas de l'acroleïna, s'utilitzen 4 mols (20%
excés) de KMnO4 per mol d'aldehid per oxidar tant el doble enllaç com el grup aldehid.

3.5.23. CARBONILS METÀL·LICS

Els carbonils metàl·lics són compostos altament tòxics i molts són sensibles a l'aire. Atès
que els metalls estan generalment en un grau d'oxidació baix, els carbonils poden ésser des-
truïts per oxidació, en la majoria dels casos per addició gradual del carbonil a un excés del 25%
de dissolució de ClO- ben agitada. L'equip i el procediment utilitzats en l'oxidació de mercap-
tans amb hipoclorit són els adients, però la reacció s'ha de dur a terme sota nitrogen, i el car-
bonil metàl·lic s'ha d'afegir a una dissolució aproximadament del 5% en un dissolvent inert, com
ara tetrahidrofurà o un hidrocarbur.

Ni(CO)4 + OCl- + H2O Ni2+ + Cl- + 2OH- + 4CO

3.5.24. HALURS D'ÀCID I ANHÍDRIDS

Els halurs d'àcid, com ara el clorur d'acetil (CH3COCl) i el clorur de benzoïl (PhCOCl),
els clorurs de sulfonil, com ara el clorur de benzensulfonil (PhSO2Cl), el clorur de metansulfonil
(CH3SO2Cl, clorur de mesil) i el clorur de p-toluensulfonil (p-CH3C6H4SO2Cl, clorur de tosil), i
els anhídrids d'àcid, com ara l'anhídrid acètic ((CH3CO)2O), es fan servir àmpliament en quími-
ca orgànica. Tots aquests compostos són irritants i corrosius. El clorur de benzensulfonil pot 
arribar a explotar en estar emmagatzemat. Són altament reactius i de vegades reaccionen vio-
lentament amb aigua, alcohols, dimetilsulfòxid i amines. Sota condicions controlades aquests
compostos s'hidrolitzen als seus corresponents àcids. Cal evitar que entrin en contacte amb
residus que continguin altres substàncies.

Principi  de la  destrucció

La majoria dels compostos d'aquesta classe poden ésser hidrolitzats a productes solu-
bles en aigua de baixa toxicitat que poden abocar-se a l'aigüera amb excés d'aigua.

RCOX + 2NaOH RCOONa + NaX + H2O

Procediment de destrucció

Per degradar 0,5 mols d'un d'aquests compostos, es preparen 600 mL de dissolució
d'hidròxid de sodi (NaOH, 1,5 mols, 50% excés) en un baló de tres boques d'1 L equipat amb
agitador, embut d'addició i termòmetre, i s'afegeixen uns pocs mil·lilitres del compost gota a
gota. Si en dissoldre's el compost es genera calor, afegiu la resta del compost lentament per
tenir la reacció sota control. Si la reacció és lenta (per exemple amb clorur de p-toluensulfonil)
escalfeu la barreja a 90ºC i quan el compost s'hagi dissolt, afegiu la resta gota a gota. Quan
s'obté una solució clara, es refreda a temperatura ambient. Neutralitzeu la barreja de reacció
final freda a pH 7 amb HCl o H2SO4 diluït i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.
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En el cas que el derivat de l'àcid sigui sòlid, pot afegir-se en petites porcions a través
d'una boca del baló.

Compostos relacionats

Aquest procediment es pot aplicar generalment a halurs d'àcid, halurs de sulfonil i anhí-
drids d'àcid.

3.5.25. HALURS METÀL·LICS REACTIUS AMB L'AIGUA

Aquests compostos no poden posar-se en abocadors controlats perquè tenen la carac-
terística perillosa de la reactivitat a l'aire i a l'aigua. Els halurs líquids, com ara el TiCl4 i el SnCl4,
poden afegir-se a l'aigua en un matràs refredat (si cal) amb un bany de gel, per mantenir la reac-
ció exotèrmica sota control. És habitualment més adient afegir els halurs sòlids, com ara el
AlCl3, el AlBr3 i el ZrCl4, sobre aigua agitada i gel picat fins que la reacció s'aturi. En tots dos
casos s'ajusta el pH fins a neutralitat i s'aboca a l'aigüera amb un gran excés d'aigua. La hidròlisi
és molt violenta, i pot destruir el recipient que el conté si l'aigua s'afegeix sobre l'halur.

3.5.26. HALURS I HALURS D'ÀCID NO METÀL·LICS

Els compostos característics d'aquest grup són el BCl3, el PCl3, el SiCl4, el SOCl2 i el
POCl3. La majoria són reactius amb l'aigua i no poden ésser abocats en un abocador contro-
lat. Els líquids poden ésser adientment hidrolitzats amb NaOH de concentració 2,5 mol L-1 per
procediments ja ressenyats, i l'hidrolitzat després de neutralitzar es pot abocar a l'aigüera amb
un gran excés d'aigua. Aquests compostos són irritants de la pell i les vies respiratòries, i re-
quereixen en manejar-los treballar en una vitrina i amb protecció per a la pell. A més, el PCl3
pot produir durant la hidròlisi petites quantitats de fosfina (PH3), altament tòxica. 

El monoclorur de sofre (S2Cl2) és un cas especial. És hidrolitzat a una barreja de Na2S i
Na2SO3, i l'hidrolitzat ha de tractar-se amb ClO-, com s'ha descrit en el cas dels sulfurs metàl·lics.

3.5.27. ÈSTERS DE L'ÀCID CARBÀMIC

Es consideren quatre èsters de l'àcid carbàmic: carbamat de metil (MC, CH3OCONH2),
carbamat d'etil o uretà (UT, CH3CH2OCONH2), N-metiluretà (MUT, CH3CH2OCONHCH3) i 
N-etiluretà (EUT, CH3CH2OCONHCH2CH3).

L'MC (p.f. 56-58ºC) i l'UT (p.f. 48,5-50ºC) són sòlids, i el MUT (p.e. 170ºC) i l'EUT (p.e.
176ºC) són líquids. De totes maneres, l'MC fos (p.e. 176-177ºC) i l'UT (p.e. 182-184ºC) tenen
punts d'ebullició baixos, i per aquest motiu aquests compostos acostumen a considerar-se
volàtils i cal que siguin manipulats en una vitrina. L'UT, el MUT i l'EUT són cancerígens en ani-
mals d'experimentació. No s'ha establert l'evidència de la carcinogenicitat de l'MC.

L'UT és un teratogen, provoca depressió de la medul·la òssia i nàusees, i pot afectar el
cervell i el sistema nerviós.

L'uretà és utilitzat industrialment com a intermedi. També apareix de forma natural per
fermentació en algunes begudes alcohòliques. El carbamat de metil s'utilitza a la indústria tèx-
til i farmacèutica. Tots aquests compostos són solubles en l'aigua i l'etanol.

Principi  de la  destrucció

Aquests compostos s'hidrolitzen utilitzant en tots els casos una dissolució de NaOH de
concentració 5 mol L-1, encara que varia el temps de reacció. Els compostos són hidrolitzats a
metanol (MC) o etanol (UT, MUT, EUT) i a àcid carbàmic (MC, UT), N-metilcarbàmic (MUT) o
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N-etilcarbàmic (EUT), que llavors es descomponen a CO2 i amoníac (MC, UT), metilamina
(MUT) o etilamina (EUT). En tots els casos la destrucció és > 99%.

Procediments de destrucció

Destrucció de N-metiluretà, carbamat de metil i uretà

Afegiu 50 mg del compost a 10 mL de dissolució de NaOH de concentració 5 mol L-1 i
agiteu a temperatura ambient durant 24 h (MC, UT) o 48 h (MUT). Comproveu en la barreja de
reacció que la destrucció ha estat completa, neutralitzeu-la i aboqueu-la a l'aigüera amb excés
d'aigua.

Nota: aquest procediment no és aplicable al N-metiluretà.

Destrucció del N-metiluretà, N-etiluretà, carbamat de metil i uretà

Afegiu 50 mg del compost a 10 mL de dissolució de NaOH de concentració 5 mol L-1 i
escalfeu a reflux durant 4 h. Refredeu, comproveu en la barreja de reacció que la destrucció
ha estat completa, neutralitzeu-la i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

Compostos relacionats

Aquest procediment seria aplicable a la destrucció d'èsters d'àcid carbàmic en general,
però cal anar amb compte i comprovar que els compostos són totalment degradats. La re-
sistència a la hidròlisi sembla que s'incrementa quan augmenta el grau de substitució. Els
èsters carbàmics més altament substituïts poden necessitar temps de reflux més prolongats.

3.5.28. β-PROPIOLACTONA

La β-propiolactona (p.e. 162ºC) és un líquid volàtil que és soluble en una extensió del
37% en aigua. S'utilitza com a esterilitzant i industrialment com a intermedi, ja que és un agent
acilant. És un potent cancerigen animal.

Principi  de la  destrucció

La β-propiolactona s'oxida per l'acció del KMnO4 en presència d'H2SO4 de concentració 
3 mol L-1. Els productes mai no han estat determinats. La destrucció és completa fins a un marge
< 0,21%.

També s'hidrolitza ràpidament al relativament inofensiu àcid β-hidroxipropiònic amb dis-
solució aquosa d'hidròxid de sodi, i aquest hidroxiàcid pot ésser abocat de manera segura a
l'aigüera amb un excés d'aigua.

Procediment de destrucció

Afegiu 0,5 mL (573 g) de (-propiolactona a 100 mL d'H2SO4 de concentració 3 mol L-1 i
afegiu amb agitació 4,8 g de KMnO4 en porcions. Agiteu la barreja de reacció a temperatura
ambient durant 18 h, i llavors decoloreu-la amb àcid ascòrbic i neutralitzeu-la amb NaHCO3.
Comproveu que la destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

Compostos relacionats

Aquest és un procediment general oxidatiu i podria utilitzar-se per a d'altres lactones,
encara que és necessari validar-lo per a cada compost.
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3.5.29. CARBOXAMIDES

Les carboxamides, que inclouen dissolvents molt habituals com ara la N,N-dimetilfor-
mamida (DMF) i la N,N-dimetilacetamida (DMA), no són gaire perilloses si se segueixen pràc-
tiques correctes de laboratori. Poden ésser hidrolitzades escalfant-les a reflux durant 5 h amb
250 mL d'HCl al 36% per mol d'amida.

Compostos relacionats

L'hexametilfosforamida (HMPA), que és un potent cancerigen en animals, pot ésser
hidrolitzada per reflux amb 750 mL d'HCl al 36% per mol d'HMPA.

El reactiu analític tioacetamida, moderat cancerigen en animals, es descompon per l'ac-
ció del ClO- (25% excés) com s'ha descrit per als mercaptans.

CH3CSNH2 + 4OCl- CH3CONH2 + H2SO4 + 4Cl-

3.5.30. N-NITROSO COMPOSTOS: NITROSAMIDES

Les nitrosamides són compostos de fórmula general:

(R)(X)-N-NO

on R és generalment un grup alquil (per exemple, metil o etil) i l'enllaç X-N és làbil. Els
compostos en els quals l'enllaç X-N no és làbil es denominen nitrosamines. Ja que el fonament
químic de la seva descomposició és bastant diferent, es tracten en un apartat diferent.

Un problema especial de les nitrosamides és la seva descomposició induïda per bases
per donar diazoalcans. Per exemple, el tractament d'una dissolució etanòlica de N-metil-N-ni-
troso-p-toluenosulfonamida amb dissolució d'hidròxid de potassi (KOH) de concentració 1 mol
L-1 genera diazometà amb un 29% de rendiment. Els diazoalcans són compostos tòxics, 
explosius i cancerígens, i és necessari evitar la seva generació. Tots els mètodes que es des-
criuen, amb l'excepció del KMnO4 en H2SO4, han estat acuradament comprovats pel que fa a
la possible generació de diazoalcans, i en cap se n'han trobat. Tenint en compte la natura àcida
del medi de reacció, la generació de diazoalcans no ha d'ésser cap inconvenient per al tracta-
ment amb KMnO4 en H2SO4.

La majoria de les nitrosamides són cancerígenes en animals d'experimentació i s'han de
considerar com a potencials cancerígens humans. Totes les nitrosamides citades són mutàgenes.
La N-metil-N'-nitro-N-nitrosoguanidina (MNNG, p. f. 123ºC) pot explotar quan l'escalfem o quan
se li donen cops, el N-metil-N-nitrosouretà (MNUT, p.e. 62-64ºC) pot explotar en escalfar-lo i la
N-metil-N-nitrosourea (MNU, p.f. 126ºC) pot explotar estant emmagatzemada. Les nitrosamides
han d'emmagatzemar-se per sota de -10ºC. Algunes nitrosamides són sòlids i algunes són líquids
volàtils. Altres nitrosamides estudiades són la N-metil-N-nitroso-p-toluensulfonamida (MNTS, p.f.
61-62ºC), la N-etil- N-nitrosourea (ENU, p.f. 104ºC), el N-etil-N-nitrosouretà (ENUT, p.e. 75ºC a
16 mm d'Hg) i la N-etil-N'-nitro-N-nitrosoguanidina (ENNG, p.f. 118-120ºC).

Sempre que sigui possible, aquests compostos han de ser tractats en dissolució diluïda
utilitzant l'equipament disponible. Les nitrosamides són generalment utilitzades als laboratoris
per a la inducció de tumors en animals d'experimentació, encara que es poden trobar utilitats
en síntesi orgànica per a la generació de diazoalcans.

Principis de la  destrucció

S'han investigat molts mètodes per a la destrucció de nitrosamides. El mètode escollit
és en funció de la nitrosamida i del medi en què es troba. Els mètodes descrits són:
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1. Oxidació amb permanganat de potassi en àcid sulfúric. Els productes de reacció no
han estat determinats, encara que la degradació és eficient en > 99,5%.

2. Reacció amb àcid sulfàmic en dissolució d'àcid clorhídric. L'àcid clorhídric provoca el
desplaçament del grup nitrós. El clorur de nitrosil format reacciona amb l'àcid sulfàmic per for-
mar nitrogen i àcid sulfúric. Això evita la formació de la nitrosamida. Els productes de la reac-
ció són les corresponents amides produïdes per l'eliminació simple del grup nitrós. La
degradació és eficient en > 99,5%.

3. Reacció amb llimadures de ferro en dissolució d'àcid clorhídric. L'HCl provoca el des-
plaçament del grup nitrós. El clorur de nitrosil format és reduït a amoníac per l'acció de les lli-
madures de ferro en medi àcid. Això evita la possibilitat de formació de la nitrosamida. Els
productes de la reacció són les corresponents amides produïdes per l'eliminació del grup ni-
trós, amb excepció de l'MNNG i l'ENNG, en què l'eliminació reductiva del grup nitro provoca
que els productes majoritaris siguin la metilguanidina i l'etilguanidina respectivament. La
degradació és eficient en > 99%.

4. Reacció amb dissolució d'hidrogencarbonat de sodi. Aquesta base dèbil provoca una
lenta descomposició induïda per la base. La velocitat de reacció és prou lenta perquè qualsevol
diazoalcà que sigui format reaccioni amb el dissolvent abans d'escapar-se de la dissolució. Els
productes de la reacció no han estat definitivament identificats, però probablement impliquin
metanol per a l'MNU i l'MNUT, etanol per a l'ENU, l'MNUT i l'ENUT i cianat per a l'MNU i l'ENU.
La degradació és eficient en > 99,9% per a l'MNU, l'ENU, l'MNUT i l'ENUT. Aquest mètode no
és adient per a l'MNNG, l'ENNG o l'MNTS.

5. Reacció amb dissolució d'hidrogencarbonat de sodi, aliatge de Ni-Al i dissolució de
carbonat de sodi, i dissolució d'hidròxid de potassi. El lent increment del pH de la dissolució
produït per l'addició seqüencial de les bases provoca una lenta degradació de la nitrosamida.
La velocitat de degradació és prou lenta perquè qualsevol diazoalcà que sigui format tingui
temps de reaccionar amb el dissolvent abans d'escapar-se de la dissolució. Els productes de
la reacció no han estat definitivament identificats. La degradació és eficient en > 99,9%.

En tots els casos i utilitzant aquests procediments, la destrucció ha estat completa, no
s'han detectat diazoalcans, i les barreges de reacció finals no són mutàgenes. No totes les ni-
trosamides poden ésser destruïdes per cada procediment, i aquestes limitacions seran indi-
cades en l'inici de cada secció.

Procediments de destrucció

Destrucció de quantitats sòlides de nitrosamides

A. Diluïu 1 g de la nitrosamida en 30 mL de metanol i afegir 30 mL de disslució satura
de de bicarbonat de sodi (NaHCO3). Agiteu la barreja a temperatura ambient durant 24 h, i lla-
vors afegiu 30 mL de Na2CO3 de concentració 1 mol L-1 i 10 g d'aliatge de Ni-Al mantenint l'agi-
tació 24 h. Al final d'aquest temps afegiu 30 mL de dissolució de concentració 1 mol L-1 de KOH
(més quantitat si la dissolució s'ha fet molt espessa per poder ésser agitada fàcilment), agiteu
aquesta barreja durant 24 h i  a continuació filtreur-la a través de Celite. Neutralitzeu el filtrat,
comproveu que la destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.
Deixeu assecar el sòlid en una safata metàl·lica lluny de dissolvents inflamables durant 24 h, i
llavors considereu-lo com a residu sòlid. Per a quantitats més grans de nitrosamida, incre-
menteu proporcionalment les quantitats donades, però feu aquest procediment com a mínim a
aquesta escala. Dissoleu petites quantitats de nitrosamides en almenys 30 mL de metanol.

B. Diluïu la nitrosamida en H2SO4 de concentració 3 mol L-1 fins que la concentració no
excedeixi de 5 g/L i afegir 47.4 g de KMnO4 per cada litre de dissolució. Agitar la barreja a tem-
peratura ambient tota la nit, i llavors decoloreu la dissolució amb àcid ascòrbic, neutralitzeu,
comproveu que la destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

C. Només per l'ENUT, l'MNUT, l'MNU i l'ENU. Aquest mètode no s'ha d'utilitzar per
degradar l'MNTS, l'MNNG i l'ENNG. Agafeu 15 g de nitrosamida en 1 L d'etanol i afegir 1 L de
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dissolució saturada de NaHCO3. Agiteu la barreja durant 24 h, neutralitzeu, comproveu que la
destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

D. Només per a l'MNTS, l'MNUT, l'MNU, l'ENU, l'MNNG i l'ENNG. Aquest mètode no s'ha
d'utilitzar per degradar l'ENUT. Diluïu 30 g de la nitrosamida en 1 L de metanol i a poc a poc i
amb agitació afegir 1 L d'HCl de concentració 6 mol L-1. Per cada 2 L de dissolució afegir 70 g
d'àcid sulfàmic i agitar la barreja durant 24 h, neutralitzeu, comproveu que la destrucció ha
estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

E. Només per a l'MNTS, l'MNUT, l'MNU i l'ENU. Aquest mètode no pot utilitzar-se per
degradar l'ENUT, l'MNNG i l'ENNG. Diluïu 30 g de la nitrosamida en 1 L de metanol i a poc a
poc i amb agitació afegiu 1 L d'HCl de concentració 6 mol L-1. Per cada 2 L de dissolució afegiu
70 g de llimadures de ferro i agiteu la barreja durant 24 h, neutralitzeu, comproveu que la des-
trucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

Destrucció de nitrosamides en metanol

A. Diluïu la dissolució amb metanol si és necessari fins que la concentració de ni-
trosamida no excedeixi d'1 g a 30 mL i procediu com a l'apartat A de la secció anterior. 

B. Diluïu la dissolució amb aigua fins que la concentració de metanol no excedeixi del
20% i la de la nitrosamida no excedeixi del 0,5%. A continuació afegiu 160 mL d'H2SO4 con-
centrat per cada litre de dissolució acuradament i amb agitació. Després de refredar, afegiu
47,4 g de KMnO4 per cada litre de dissolució. Agiteu la barreja a temperatura ambient tota la
nit, i llavors decoloreu la dissolució amb àcid ascòrbic, neutralitzeu, comproveu que la de-
strucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

C. Només per a l'MNTS, l'MNUT, l'MNU, l'ENU, l'MNNG i l'ENNG. Aquest mètode no s'ha
d'utilitzar per degradar l'ENUT. Diluïu la dissolució, si és necessari, amb metanol fins que la
concentració de nitrosamida no excedeixi de 30 g/L. Per cada litre de dissolució afegiu a poc
a poc 1 L de dissolució d'HCl de concentració 6 mol L-1 amb agitació. Per cada 2 L de dissolu-
ció afegiu 70 g d'àcid sulfàmic i agiteu la barreja durant 24 h, neutralitzeu, comproveu que la
destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

D. Només per a l'MNTS, l'MNUT, l'MNU i l'ENU. Aquest mètode no és pot fer servir per
degradar l'ENUT, l'MNNG i l'ENNG. Diluïu la dissolució si és necessari amb metanol fins que
la concentració de nitrosamida no excedeixi de 30 g/L. Per cada litre de dissolució afegiu a poc
a poc i amb agitació 1 L de dissolució d'HCl de concentració 6 mol L-1. Per cada 2 l de dis-
solució afegiu 70 g de llimadures de ferro i agiteu la barreja durant 24 h, neutralitzeu, compro-
veu que la destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

Destrucció de nitrosamides en etanol

A. Diluïu la dissolució amb etanol si és necessari fins que la concentració de nitrosami-
da no excedeixi de 30 g/L i procediu com a l'apartat A de la secció anterior.

B. Diluïu la dissolució amb aigua fins que la concentració d'etanol no excedeixi del 20%
i la de la nitrosamida no excedeixi del 0,5%, i llavors, amb molta cura i amb agitació, afegiu 160
mL d'H2SO4 concentrat per cada litre de dissolució. Després de refredar, afegiu 47,4 g de
KMnO4 per cada litre de dissolució. Agiteu la barreja a temperatura ambient tota la nit, i llavors
decoloreu la dissolució amb àcid ascòrbic, neutralitzeu, comproveu que la destrucció ha estat
completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

C. Només per a l'MNTS, l'MNUT, l'MNU, l'ENU, l'MNNG i l'ENNG. Aquest mètode no s'ha
d'utilitzar per degradar l'ENUT. Diluïu la dissolució, si és necessari, amb etanol fins que la con-
centració de nitrosamida no excedeixi de 30 g/L. Procediu com a l'apartat C de la secció anterior.

D. Diluïu la dissolució, si és necessari, amb etanol fins que la concentració de ni-
trosamida no excedeixi de 30 g/L. Procediu com a l'apartat D de la secció anterior. 
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Destrucció de nitrosamides en dimetilsulfòxid (DMSO)

A. Diluïu la dissolució si és necessari amb DMSO fins que la concentració de nitrosami-
da no excedeixi de 30 g/L. Es procedeix com a l'apartat A de la secció anterior. 

B. Diluïu la dissolució amb aigua fins que la concentració de DMSO no excedeixi del
20% i la de la nitrosamida no excedeixi del 0,5%. Seguiu el procediment descrit a l'apartat B
de la secció anterior.  

C. Només per a l'MNTS, l'MNUT, l'MNU, l'ENU, l'MNNG i l'ENNG. Aquest mètode no s'ha
d'utilitzar per degradar l'ENUT. Diluïu la dissolució, si és necessari, amb DMSO fins que la con-
centració de nitrosamida no excedeixi de 30 g/L. Seguiu el procediment descrit a l'apartat C de
la secció anterior. 

D. Diluïu la dissolució, si és necessari, amb DMSO fins que la concentració de nitrosa-
mida no excedeixi de 30 g/L. Seguiu el procediment descrit a l'apartat D de la secció anterior. 

Destrucció de nitrosamides en acetona o en aigua

Diluïu la dissolució si és necessari amb acetona o amb aigua fins que la concentració
de nitrosamida no excedeixi d'1 g en 30 mL. Procediu com a l'apartat A de la secció anterior. 

Destrucció de nitrosamides en acetat d'etil

Diluïu la dissolució si és necessari amb acetat d'etil fins que la concentració de ni-
trosamida no excedeixi del 0,5%. Per cada 30 mL d'aquesta dissolució afegiu 20 mL de dimetil-
formamida i 50 mL de dissolució de KMnO4 de concentració 0,3 mol L-1 en aigua. Acuradament
i amb agitació, afegiu 16 mL d'H2SO4 concentrat, barregeu bé durant 1 minut, i llavors afegiu
2,5 g de KMnO4. Agiteu la barreja a temperatura ambient durant tota la nit, decoloreu la dis-
solució amb àcid ascòrbic, neutralitzeu, comproveu que la destrucció ha estat completa i abo-
queu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

Compostos relacionats 

En un principi, aquests mètodes descrits haurien d'ésser aplicables a altres nitrosamides,
com per exemple la N-metil-N-nitrosacetamida, però la química d'aquests compostos varia àm-
pliament i el procediment de destrucció escollit s'ha de  validar abans d'emprar-lo rutinàriament.
La validació completa inclou determinar que la nitrosamida sigui completament degradada, que
no es generin diazoalcans, que les barreges de reacció finals no siguin mutàgenes i, si és pos-
sible, que els productes no siguin tòxics. El procediment de destrucció ha d'ésser validat per a
cada nitrosamida dissolta en cada dissolvent en què és possible que es pugui trobar.

3.5.31. N-NITROSO COMPOSTOS: NITROSAMINES

Les nitrosamines són compostos de fórmula general:

(R)(R1)-N-NO

on R i R1 són en general grups alquil o aril, encara que es coneixen varietats on R i R1

són heteroàtoms (per exemple, oxigen). Els compostos on R o R1 és un grup sortint es de-
nominen nitrosamides. El fonament químic de la seva destrucció és bastant diferent del que
correspon a les nitrosamines i és per això que s'han tractat en l'apartat anterior.

La majoria de les nitrosamines de baix pes molecular són líquids volàtils i poden ésser
considerades com a cancerígens en humans, i per aquest motiu és de gran interès trobar mè-
todes adients per destruir-ne petites quantitats. Per exemple, la N-metil-N-nitrosometanamina
(NDMA) és un líquid groc-verdós soluble en aigua (p. e. 149-150ºC) que és conegut per provo-
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car càncer a ratolins a un nivell de part per bilió en aigua beguda. Les nitrosamines són solu-
bles en dissolvents orgànics i tenen diferents graus de solubilitat en aigua. Altres nitrosamines
utilitzades generalment, la degradació de les quals ha estat investigada, són:

N-etil-N-nitrosoetanamina (NDEA, p.e. 177ºC, soluble 106 mg mL-1 en aigua).
N-nitrosodipropilamina (NDPA, p.e. 81ºC a 5 mm d'Hg, soluble 9,8 mg mL-1 en aigua).
N-nitrosodiisopropilamina (NDiPA, p.f. 48ºC, lleugerament soluble en aigua).
N-nitrosodibutilamina (NDBA, p.e. 116ºC a 14 mm d'Hg, soluble 1,2 mg mL-1 en aigua).
N-nitrosopirrolidina (NPYR, p.e. 98ºC a 12 mm d'Hg, miscible en aigua).
N-nitrosopiperidina (NPIP, p.e. 100ºC a 14 mm d'Hg, soluble 77 mg mL-1 en aigua).
N-nitrosomorfolina (NMOR, p.e. 96ºC a 6 mm d'Hg, miscible en aigua).
N,N'-dinitrosopiperazina (di-NPZ, p.f. 160ºC, soluble 5,7 mg mL-1 en aigua).
N-nitroso-N-metilanilina (NMA, p.f. 15ºC, p.e. 121ºC a 13 mm d'Hg, insoluble en aigua).
N-nitrosodifenilamina (NDPhA, p.f. 66,5ºC)

La NDMA, la NDEA, la NDPA, la NDBA, la NPYR, la NPIP i la NMOR provoquen càncer
en animals d'experimentació i poden ésser considerats per a propòsits pràctics com a cancerí-
gens humans. La NDiPA, la di-NPZ, la NMA i la NDPhA provoquen càncer en animals d'experi-
mentació. La N-nitrosodimetilamina produeix una malaltia fatal al fetge i diversos efectes
sistèmics en ingerir-la. La N-nitrosodifenilamina és un irritant dels ulls i pot reaccionar vigo-
rosament amb materials oxidants. Els compostos NDMA, NDEA, NDPA, NDBA, di-NPZ i NMA
són teratògens.

Les nitrosamines són utilitzades als laboratoris per a la inducció de tumors en animals
d'experimentació, encara que tenen alguna utilitat com a intermedis en química orgànica, com
per exemple, per a la preparació d'hidrazines o en l'(-alquilació d'amines. Són productes no de-
sitjats en processos industrials, com per exemple a la indústria del cautxú.

Principi  de la  destrucció

Les nitrosamines poden ésser reduïdes a les seves corresponents amines utilitzant l'ali-
atge de Ni-Al en base diluïda. Les nitrosamines es degraden completament (99,9%) i només
es troben les amines a les barreges finals de reacció. Traces (< 0,1%) de les corresponents
hidrazines es troben a les barreges finals de reacció.

Ni-Al
R2NNO R2NH

NaOH

Les nitrosamines poden ésser oxidades amb KMnO4 en H2SO4 de concentració 3 mol 
L-1, i són completament destruïdes (> 99,5%) sense determinar-se els productes de la reacció.

També poden ésser destruïdes utilitzant bromur d'hidrogen (HBr) en àcid acètic glacial
a temperatura ambient, són totalment destruïdes (> 99%) i els productes obtinguts són proba-
blement les corresponents amines.

R2NNO + HBr R2NH + BrNO

Tots aquests procediments han estat corroborats per estudis de col·laboració interna-
cional.

Procediments de destrucció

Destrucció de quantitats sòlides de nitrosamines

A. Dissoleu la nitrosamina en aigua fins que la concentració no excedeixi de 10 mg mL-1.
Si la nitrosamina no és prou soluble en aigua, utilitzeu metanol com a alternativa. Afegiu un
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volum igual de dissolució d'hidròxid de potassi (KOH) de concentració 1 mol L-1 i agiteu la bar-
reja magnèticament. Per cada 100 mL d'aquesta dissolució afegiu 5 g d'aliatge Ni-Al de mane-
ra que no es formi excessiva escuma. La reacció pot ésser bastant exotèrmica i es realitza en
un recipient que tingui tres vegades més de volum que el de la reacció final. Cobriu la barreja
de reacció i agiteu durant 24 h i a continuació filtreu-la a través de Celite. Neutralitzeu el filtrat,
comproveu que la destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.
Permeteu que el Ni emprat s'assequi en una safata metàl·lica durant 24 h (lluny de dissolvents
inflamables) i considereu-lo com a residu sòlid.

B. Dissoleu la nitrosamina en H2SO4 de concentració 3 mol L-1 fins que la concentració
no excedeixi de 6 mg mL-1 i llavors afegiu 47,4 g de KMnO4 per cada litre de dissolució. Agiteu
la barreja de reacció tota la nit. Si la barreja de reacció no és prou púrpura, afegiu més KMnO4
fins que el color púrpura es mantingui durant almenys 1 h. Decoloreu la barreja de reacció amb
àcid ascòrbic o ascorbat de sodi, neutralitzeu, comproveu que la destrucció ha estat completa
i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

Destrucció de nitrosamines en dissolució aquosa

A. Dissoleu la barreja, si és necessari, amb aigua fins que la concentració no excedeixi
de 10 mg mL-1. Afegiu un volum igual de dissolució d'hidròxid de potassi (KOH) de concentració
1 mol L-1 i agiteu la barreja magnèticament. Per cada 100 mL d'aquesta dissolució afegiu 5 g
d'aliatge Ni-Al (50:50) de manera que no es formi excessiva escuma i procediu com a l'apartat
A de la secció anterior. 

B. Agiteu la dissolució aquosa i lentament afegiu H2SO4 de concentració 3 mol L-1 fins
que la concentració no excedeixi de 6 mg mL-1 utilitzant un bany de gel si és necessari.
Procediu com a l'apartat B de la secció anterior.

Destrucció de nitrosamines en dissolvents orgànics apròtics (per exemple, diclorometà)

A. Diluïu la dissolució, si és necessari, fins que la concentració de nitrosamina no ex-
cedeixi de 10 mg mL-1. Agiteu la barreja de reacció i afegiu un volum igual de dissolució
d'hidròxid de potassi (KOH) de concentració 2 mol L-1 i tres volums de metanol (per exemple,
diclorometà:aigua:metanol, 1:1:3), agitant la barreja magnèticament. A partit d'aquí procediu
com a l'apartat A de la secció anterior.

Nota: en recerca biològica es pot haver d'eliminar un extracte que contingui uns pocs
mil·ligrams d'una dialquilnitrosamina en un dissolvent inert, com ara el diclorometà.

B. Assequeu la dissolució, si és necessari, amb sulfat de sodi anhidre. Diluïu la barreja
amb més dissolvent fins que la concentració de nitrosamina no excedeixi d'1 mg mL-1. Per cada
volum de dissolució de nitrosamina afegiu 10 volums de dissolució d'HBr al 3% en àcid acètic
glacial (obtinguda per dilució de la dissolució comercial al 30%). Després de 2 h a temperatu-
ra ambient, diluïu la barreja de reacció amb aigua (si és necessari, utilitzant gel), neutralitzeu
amb dissolució de NaOH al 10%, comproveu que la destrucció ha estat completa i aboqueu-la
a l'aigüera amb excés d'aigua.

Destrucció de nitrosamines en alcohols o en dimetilsulfòxid

Diluïu la dissolució amb metanol, si és necessari, fins que la concentració de nitrosamina
no excedeixi de 10 mg mL-1. Afegiu un volum igual de dissolució d'hidròxid de potassi (KOH) de
concentració 1 mol L-1 i agiteu la barreja magnèticament. Per cada 100 mL d'aquesta dissolució
afegiu 5 g d'aliatge Ni-Al (50:50) de manera que no es formi excessiva escuma. La reacció pot
ésser bastant exotèrmica i es realitza en un recipient que tingui tres vegades més de volum que
el de la reacció final. Cobriu la barreja de reacció i agiteu durant 24 h per a continuació filtrar-la
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a través de Celite. Neutralitzeu el filtrat, comproveu que la destrucció ha estat completa i abo-
queu-la a l'aigüera amb excés d'aigua. Permeteu que el Ni usat s'assequi en una safata metàl·lica
durant 24 h (lluny de dissolvents inflamables) i considereu-lo com a residu sòlid.

Destrucció de nitrosamines en oli d'oliva i oli mineral

Diluïu les dissolucions d'oli d'oliva amb més oli d'oliva i les dissolucions d'oli mineral amb
hexà, si és necessari, fins que la concentració de nitrosamines no excedeixi de 10 mg mL-1. Afegiu
un volum igual de dissolució d'hidròxid de potassi (KOH) de concentració 1 mol L-1 i agiteu la
barreja magnèticament. Procediu com a l'apartat anterior.

Compostos relacionats

Els procediments descrits anteriorment es poden aplicar en general a d'altres nitrosamines.
Les limitacions vénen imposades pels medis on les nitrosamines es troben més que per la natura
pròpia de les nitrosamines. L'únic cas on la natura de la nitrosamina és important és en l'ús d'HBr
en AcOH glacial. En aquest cas, la NPYR es degrada significativament més lentament que les al-
tres nitrosamines comprovades. De totes maneres les condicions anteriors degraden la NPYR.

3.5.32. AZO I AZOXI COMPOSTOS I TETRACENS

L'azobenzè (Ph-N=N-Ph, p.f. 68ºC), l'azoxibenzè (Ph-N=NO-Ph, p.f. 36ºC) i el 
N,N-dimetil-4-amino-4'-hidroxiazobenzè (p.f. 201-202ºC) són sòlids, i l'azoximetà (CH3-N=NO-
CH3, p. e. 98ºC) i el tetrametiltetracè ((CH3)2N-N=N-N(CH3)2, p.e. 130ºC) són líquids. L'azoben-
zè i l'azoxibenzè són insolubles en aigua i solubles en alcohols i dissolvents orgànics. L'azo-
ximetà és cancerigen en animals i l'azobenzè pot ésser cancerigen en animals. L'azoxibenzè és
tòxic per ingestió i és un irritant de la pell i els ulls; el tetrametiltetracè pot explotar quan s'escal-
fa al seu punt d'ebullició. L'azoximetà s'utilitza en laboratoris de recerca del càncer, i altres com-
postos s'utilitzen en síntesi orgànica, i com a intermedis de productes a la indústria química.

Principi  de la  destrucció

El N,N-dimetil-4-amino-4'-hidroxiazobenzè pot ésser oxidat amb KMnO4 en H2SO4, es-
sent la destrucció > 99,5%. Els productes de l'oxidació no han estat identificats. Els altres com-
postos poden ésser reduïts a les seves corresponents amines utilitzant l'aliatge de Ni-Al en
dissolució d'hidròxid de potassi (KOH). La destrucció és del 99% per al tetrametiltetracè, 
> 99,9% per a l'azobenzè i > 99,5% per als altres compostos. Quan es realitzen aquestes reac-
cions cal destacar que en alguns casos els productes són amines aromàtiques, que poden
ésser perilloses. Per exemple, el producte de la reducció de l'azobenzè i l'azoxibenzè és l'anili-
na, la qual indueix carcinogenicitat en animals.

Procediments de destrucció

Destrucció de l'azobenzè, l'azoxibenzè, l'azoximetà i el tetrametiltetracè

Dissoleu el compost en metanol (azobenzè i azoxibenzè) o aigua (altres) fins que la
concentració no excedeixi de 10 mg mL-1, i afegiu un volum igual de dissolució d'hidròxid de
potassi (KOH) de concentració 1 mol L-1 i agiteu la barreja magnèticament. Per cada 100 mL
d'aquesta dissolució afegiu 5 g d'aliatge Ni-Al. Afegiu quantitats majors en porcions durant
aproximadament 1 h, per evitar l'excessiva formació d'escuma. Agiteu la barreja de reacció du-
rant tota la nit i filtreu-la a través d'un rebliment de Celite. Neutralitzeu el filtrat, comproveu que
la destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua. Poseu el Ni filtrat
durant 24 h en una safata metàl·lica lluny de dissolvents inflamables, i llavors considereu-lo
com a residu sòlid.
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Destrucció de N,N-dimetil-4-amino-4'-hidroxiazobenzè

Disposeu 0,24 mg de N,N-dimetil-4-amino-4'-hidroxiazobenzè en 1 mL d'àcid acètic al
50% (v/v) i afegiu 1 mL d'àcid sulfúric (H2SO4) de concentració 2 mol L-1 i 1 mL de dissolució
de KMnO4 de concentració 0,2 mol L-1. Després de 2 h, decoloreu amb àcid oxàlic, comproveu
que la destrucció ha estat completa, neutralitzeu i aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

Compostos relacionats

El 4-fenilazofenol, la 4-fenilazoanilina i el 4,4'-azoxianisole han estat reduïts a les seves
corresponents amines amb bons rendiments per aliatge de Ni-Al en dissolució de KOH, encara
que no s'ha determinat la desaparició completa del material de partida. L'aliatge de Ni-Al en
dissolució d'hidròxid de potassi (KOH) sembla que és un mètode general per a la ruptura dels
enllaços N-N i N-O. El KMnO4 en H2SO4 és un procediment general oxidatiu i ha d'ésser apli-
cable a la majoria dels azo compostos. En cada cas, s'ha de realitzar la validació completa
abans d'utilitzar el procediment.

3.5.33. PERÒXIDS

S'ha d'anar amb precaució perquè els peròxids es formen freqüentment en dissolvents
orgànics habituals, com ara els èters. Aquests compostos són perillosament inestables, i ac-
cions com ara moure o obrir el recipient poden provocar una explosió.

Aquest grup inclou dialquilperòxids (p.e. t-C4H9-OO-C4H9-t), diacilperòxids (p.e.
C6H5COOOCOC6H5) i hidroperòxids (p.e. t-C4H9OOH):

Alguns peròxids relativament estables s'utilitzen en química orgànica, en especial com
a iniciadors de reaccions de polimerització per radicals lliures o com a reactius d'oxidació. Si
es tracten amb precaució, l'ús d'aquests compostos no serà particularment perillós, encara que
poden explotar quan se'ls hi donen cops o se'ls exposa a la calor. Són poderosos oxidants i po-
den reaccionar violentament amb agents reductors.

De totes maneres, moltes substàncies poden formar peròxids en emmagatzemar-se en
contacte amb l'aire, i l'eliminació de peròxids no desitjats és un problema més important que
l'eliminació de reactius d'excés de peròxids.

Els peròxids són sensibles a la calor, la fricció, els cops i la llum. El seu perill potencial
és gran ja que la seva presència pot ésser no sospitada o detectada en dissolvents i reactius
habituals. Moltes explosions poden tenir lloc durant la destil·lació de substàncies que contenen
peròxids, en especial quan la destil·lació s'ha realitzat en sequedat o en situació pròxima de
sequedat.

Els compostos peroxidables han d'ésser estudiats en els seus continguts de peròxids
abans d'utilitzar-los. El test simple qualitatiu es basa en l'oxidació de l'ió iodur (I-) a iode (I2) per
part del peròxid. S'afegeix 1 mL de la substància a una dissolució recentment preparada de 100
mg de NaI o KI en 1 mL d'àcid acètic glacial. El color groc indica una baixa concentració de
peròxid a la barreja; un color marró n'indica una concentració elevada. El test és sensible per
als hidroperòxids (ROOH), que constitueixen els perills principals dels dissolvents peroxida-
bles, però no detecta peròxids difícilment reduïbles, com ara els dialquilperòxids (ROOR).
Aquests darrers poden ésser detectats per un reactiu preparat al laboratori: dissoleu 3 g de NaI
en 50 mL d'àcid acètic glacial i afegiu-hi 2 mL d'àcid clorhídric al 37%. Hom pot disposar de
paper d'assaig que conté una peroxidasa per detectar peròxids orgànics (incloent-hi dialquil-
peròxids) i anions oxidants (per exemple, l'anió cromat) colorimètricament.

Els peròxids poden ésser eliminats d'un dissolvent passant-lo a través d'una columna
d'alúmina activada bàsica, per tractament amb un tamís molecular adient o per reducció amb
FeSO4. Encara que aquests procediments eliminen els hidroperòxids, que són els principals
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perills dels dissolvents contaminats amb peròxids formats, no eliminen dialquilperòxids, que hi
són presents habitualment en petites quantitats.

Els peròxids utilitzats amb assiduïtat, com ara el peròxid d'acetil, el peròxid de benzoïl,
l'hidroperòxid de t-butil i el peròxid de di-t-butil, són menys perillosos que els peròxids formats als
dissolvents peroxidables, ja que la seva descomposició i les seves propietats són conegudes.

Procediments de destrucció

Hidroperòxids

L'ús d'una dissolució de FeSO4 acidificada és un procediment habitual per destruir
hidroperòxids, que s'afegeixen amb agitació i a temperatura ambient a la dissolució, que conté
al voltant del 50% d'excés molar de FeSO4.

ROOH + 2Fe2+ + 2H+ ROH + 2Fe3+ + H2O

Diacil peròxids

Dissoleu 3,3 g de iodur de sodi (NaI) o 3,65 g de iodur de potassi (KI) en 70 mL d'àcid
acètic glacial. Agiteu la barreja a temperatura ambient i afegiu lentament 0,01 mols de diacil
peròxid. La barreja s'enfosqueix ràpidament per la presència de iode. Després de 30 min la
barreja s'aboca a l'aigüera amb un gran excés d'aigua.

(RCOO)2 + 2NaI 2RCOONa + I2

Dialquil peròxids (ROOR)

Dissoleu 3,3 g de NaI o 3,65 g de KI en 70 mL d'àcid acètic glacial i afegiu 1 mL d'HCl
concentrat (36%) per accelerar la reacció. Agiteu la barreja a temperatura ambient i afegiu
lentament 0,01 mols del dialquil peròxid. La barreja s'enfosqueix per la presència de iode.
Escalfeu la barreja lentament al voltant de 30 min a 90-100ºC en un bany i manteniu aquesta
temperatura durant 5 h, i a continuació aboqueu-la a l'aigüera amb excés d'aigua.

3.5.34. TRIFLUORUR DE BOR I FLUORURS INORGÀNICS

Els fluorurs inorgànics solubles són altament tòxics i verinosos (efectes tòxics a dosis
molt baixes). Els fluorurs s'acumulen al teixit esquelètic dels mamífers per un procés de subs-
titució iònica de F- per OH-. En l'home els símptomes inicials d'intoxicació per fluorurs són oca-
sionats per la seva absorció per la mucosa intestinal i provoquen vòmits, dolors abdominals,
nàusees i poden arribar a produir la mort per aturada cardíaca.

Procediment de destrucció

Disposeu aquests compostos en aigua i afegiu una dissolució de clorur de calci (CaCl2).
Filtreu la barreja de reacció, i elimineu el fluorur de calci insoluble i no tòxic com a residu sòlid
en un abocador controlat (la degradació del fluorur de bor (BF3) pot produir àcid bòric).
Elimineu la fase orgànica present per incineració, i aboqueu la dissolució aquosa a l'aigüera
amb excés d'aigua.

2BF3 + 3CaCl2 + 6H2O 3CaF2 + 2B(OH)3 + 6HCl

Si el fluorur és un sòlid (fluorur d'alumini, AlF3), petites quantitats d'aquest es poden
eliminar amb precaució afegint-les sobre aigua i neutralitzant immediatament amb Na2CO3. Si
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el sòlid no està completament dissolt, es pot afegir una petita quantitat d'àcid clorhídric i segui-
dament afegir Na2CO3. A continuació, se segueix el procediment ja comentat per a residus molt
solubles.

Abans de treballar amb fluorur d'hidrogen (HF) s'ha d'estar familiaritzat amb les seves
propietats i el seu maneig. Pot provocar incendis seriosos i aquest risc augmenta en funció de
l'augment de concentració a les dissolucions aquoses.

Els residus aquosos d'àcid fluorhídric es poden afegir lentament a una dissolució agita-
da d'excés de calç morta perquè precipiti fluorur de calci, que és químicament inert i té un pe-
rill i una toxicitat baixos. Si no es formen més de 100 g de CaF2, la suspensió es pot abocar a
l'aigüera. Si les quantitats són més grans, han d'ésser separades i enviades a un abocador
controlat.

3.5.35. CLOROMETILSILANS

Els clorometilsilans, com ara el clorotrimetilsilà ((CH3)3SiCl), el diclorodimetilsilà
((CH3)2SiCl2) i el metiltriclorosilà (CH3SiCl3), són inflamables, volàtils, tòxics i líquids corrosius
utilitzats en química orgànica. S'han de transportar amb molta precaució.

Procediment de destrucció

S'hidrolitzen amb precaució afegint aigua agitada vigorosament en un baló. La reacció
produeix àcid clorhídric i material que conté silici polimèric. Elimineu el material insoluble i con-
sidereu-lo com a residu sòlid o líquid. Neutralitzeu la fase aquosa i aboqueu-la a l'aigüera amb
excés d'aigua.

3.5.36. FÒSFOR I PENTÒXID DE FÒSFOR

El fòsfor es fa servir habitualment als laboratoris químics. El fòsfor blanc (de vegades
anomenat fòsfor groc) és pirofòric i pot explotar quan reacciona amb un determinat nombre 
d'agents oxidants, incloent-hi l'aire, en el qual s'inflama espontàniament. És un verí i té se-
riosos efectes en la salut, ja que és extraordinàriament tòxic. Pot provocar cremades serioses
per contacte directe amb la pell. Dosis de 0,2 mg/kg poden provocar efectes nocius per a
l'home, i 1 mg/kg en una única dosi pot provocar lesions gastrointestinals, col·lapse cardiovas-
cular i estat de coma.

El fòsfor vermell no és pirofòric, però és inflamable i pot explotar quan es barreja amb
un oxidant fort, com ara el KMnO4.

El pentòxid de fòsfor és corrosiu i reacciona violentament amb l'aigua. S'utilitza com a
agent deshidratant al laboratori.

Principis de la  destrucció

El fòsfor blanc és oxidat per sulfat de coure (II) a àcid fosfòric i el fòsfor vermell és oxi-
dat a àcid fosfòric pel clorat de potassi. El pentòxid de fòsfor és hidrolitzat a àcid fosfòric.

2P + 5Cu2+ + 8H2O 2H3PO4 + 5Cu + 10H+

6P + 5KClO3 + 9H2O 6H3PO4 + 5KCl

Procediments de destrucció

Fòsfor blanc

Es tallen 5 g de fòsfor blanc sota aigua en grànuls que no siguin més grans de 5 mm de
costat i s'afegeixen a 800 mL (0,80 mols) de dissolució de sulfat de coure (II) de concentració
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1 mol L-1 en un baló de 2 L. Deixeu la barreja de reacció amb agitació ocasional durant una
setmana. El fòsfor desapareix d'una manera gradual, i es forma un precipitat negre de coure i
fosfit de coure. Si un dels grànuls més grans es talla sota l'aigua i no s'observa la presència de
fòsfor blanc la reacció es considera completada. Filtreu el precipitat i, mentre encara està mu-
llat, afegiu 500 mL de dissolució d'hipoclorit de sodi 5,25% recentment preparada. Agiteu la
barreja durant 1 h per oxidar el fosfit de coure a fosfat de coure, atès que és una font poten-
cial de fosfina (gas tòxic). Aboqueu a l'aigüera amb un excés d'aigua la barreja de reacció.

Fòsfor vermell

Afegiu 5 g (0,16 mols) de fòsfor vermell a una dissolució de 33 g de clorat de potassi
(0,27 mols, 100% excés) en 2 L d'àcid sulfúric de concentració 1 mol L-1 i escalfeu la barreja a
reflux fins que tot el fòsfor s'hagi dissolt (habitualment entre 5 i 10 h, segons la mida de la
partícula de fòsfor). Després de refredar a temperatura ambient afegiu 14 g de NaHSO3 per re-
duir l'excés de clorat, i aboqueu la barreja de reacció a l'aigüera amb un excés d'aigua.

Pentòxid de fòsfor

Afegiu P2O5 gradualment a una barreja agitada d'aigua i gel picat. Abans d'abocar-la
s'ha de comprovar que no queda P2O5 sense reaccionar. Si hi ha pentòxid de fòsfor que no hagi
reaccionat quan la barreja és a temperatura ambient, s'ha d'agitar i escalfar-la en un bany fins
que tot el P2O5 estigui dissolt. La dissolució es neutralitza i s'aboca a l'aigüera amb un excés
d'aigua.

3.5.37. NITROCOMPOSTOS

Els nitrocompostos alifàtics i aromàtics són relativament tòxics i formen compostos 
explosius en ésser exposats a bases fortes. Alguns compostos polinitroarils són poderosos ex-
plosius per ells mateixos. La majoria de nitrocompostos, excepte els que són coneguts o sospi-
tosos d'ésser explosius, han d'ésser incinerats o abocats controladament. Els que són explo-
sius han d'ésser eliminats per persones entrenades en el maneig d'aquests compostos, que els
fan detonar sota condicions controlades.

3.5.38. 4-NITROBIFENIL

El 4-nitrobifenil (4-NBP) és un sòlid cristal·lí (p.f. 113-114ºC) que és insoluble en aigua,
lleugerament soluble en alcohol i soluble en dissolvents orgànics. Provoca càncer en animals 
d'experimentació. Es fa servir com a intermedi tant a la indústria química com en síntesi orgànica.

Principi  de la  destrucció

El 4-nitrobifenil és reduït pel Zn en dissolució àcida a 4-aminobifenil (4-ABP), que és oxidat
pel KMnO4 en H2SO4. En la barreja final de reacció es troba menys del 0,2% de 4-NBP o 4-ABP.

Procediment de destrucció

Dissoleu quantitats sòlides de 4-NBP en àcid acètic glacial fins que la concentració no
excedeixi d'1 mg mL-1; diluïu les dissolucions d'àcid acètic glacial, si és necessari, fins que la
concentració no excedeixi d'1 mg mL-1, i evaporeu els dissolvents orgànics i disposeu el residu
en àcid acètic glacial fins que la concentració no excedeixi d'1 mg mL-1. A cadascuna de les
dissolucions afegiu un volum igual d'H2SO4 de concentració 2 mol L-1. Tracteu aquestes dis-
solucions aquoses per addició d'un volum igual d'àcid acètic glacial, i llavors, amb precaució i

G E S T I Ó  I  T R A C TA M E N T I N T R A C E N T R E  D E  R E S I D U S  Q U Í M I C S 77



agitació, afegiu 53 mL d'H2SO4 concentrat per litre de dissolució. A cada 20 mL d'aquestes dis-
solucions acidificades afegiu amb agitació 165 mg de zinc en pols. Agiteu la barreja tota la nit
i per cada 20 mL de dissolució afegiu 10 mL de dissolució de KMnO4 de concentració 0,2 mol
L-1. Després d'agitar la barreja durant 10 h, decoloreu amb àcid ascòrbic, neutralitzeu, com-
proveu que la destrucció ha estat completa i aboqueu-la a l'aigüera amb un excés d'aigua.

3.5.39. ÀCID PÍCRIC

L'àcid pícric (2,4,6-trinitrofenol) es fa servir als laboratoris químics per preparar picrats
per a la caracterització de compostos orgànics. També es fa servir en tincions histològiques.
Quan és humit és bastant estable, però en forma seca és explosiu. Pot formar també sals ex-
plosives amb molts metalls i provocar en l'home reaccions locals i sistemàtiques amb una va-
rietat de símptomes. Només s'ha de degradar l'àcid pícric humit. Si tenim àcid pícric sec hem
de buscar col·laboració professional.

Principi  de la  destrucció

Els grups nitro de l'àcid pícric poden ésser reduïts utilitzant sulfur de sodi o estany en
àcid clorhídric (HCl). Encara que el producte teòric ha d'ésser el 2,4,6-triaminofenol, és proba-
ble que la reducció no sigui completa. En conseqüència, després que la reducció s'hagi aturat,
l'oxidació amb l'aire convertirà el producte en una barreja de nitrosamines, dímers diversos i al-
tres compostos perillosos, però almenys no seran explosius. Els productes d'aquestes reac-
cions s'han d'eliminar com a residus perillosos.

Procediments de destrucció

Destrucció de quantitats sòlides

A. Dissoleu 0,13 g d'hidròxid de sodi (NaOH) en 25 mL d'aigua, i a continuació afegiu
2,7 g de sulfur de sodi (Na2S). Quan el sulfur de sodi s'hagi dissolt, s'afegeix 1 g d'àcid pícric.
Quan la reacció sembli acabada, elimineu la barreja amb els residus perillosos.

B. Agiteu 1 g d'àcid pícric, 10 mL d'aigua i 4 g d'estany granulat en un matràs que es re-
freda amb un bany de gel. Afegiu amb molta cura àcid clorhídric (HCl) concentrat (15 mL) i,
quan l'addició s'hagi completat, permeteu que la barreja de reacció s'escalfi a temperatura am-
bient. Després d'un reflux d'1 h, refredeu i filtreu. Renteu l'estany que no ha reaccionat amb 10
mL d'HCl de concentració 2 mol L-1 i neutralitzeu el filtrat amb NaOH al 10%. Refiltreu per eli-
minar el clorur d'estany i considereu el filtrat com un residu aquós perillós. Considereu l'estany
no reaccionat i el clorur d'estany com a residus sòlids.

Descontaminació de dissolucions aquoses diluïdes

Diluïu amb aigua la dissolució aquosa d'àcid pícric, si és necessari, fins que la con-
centració no excedeixi del 0,4%. Llavors, per cada 100 mL de dissolució afegiu 2 mL d'àcid
clorhídric concentrat per tenir un pH de 2. Afegiu estany granulat (1 g) i deixeu la barreja a tem-
peratura ambient. Després d'aproximadament 14 dies l'àcid pícric està completament degradat.
Elimineu la barreja de reacció com a residu aquós perillós.

3.5.40. HIDRURS COMPLEXOS METÀL·LICS

Els hidrurs complexos metàl·lics són utilitzats àmpliament en síntesi orgànica. Són ge-
neralment sensibles a l'aire i a l'aigua, i poden ésser pirofòrics. La reacció vigorosa amb aigua
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pot encendre hidrocarburs inflamables generalment utilitzats com a dissolvents amb aquests
tipus de reactius.

En la reacció amb aigua, s'allibera hidrogen inflamable. L'hidrur de calci (CaH2), l'hidrur
de liti i alumini (LiAlH4), l'hidrur de sodi (NaH) i el borohidrur de sodi (NaBH4) poden reaccionar
violentament amb una varietat de compostos orgànics i inorgànics. A més, el NaBH4 és tòxic
per ingestió.

Principi  de la  destrucció

Els mètodes per a la seva eliminació que es descriuen a continuació posen de manifest
que la reactivitat dels hidrurs metàl·lics varia en un ampli rang.

Es deixa reaccionar l'hidrur lentament amb aigua, alcohol o acetat d'etil sota condicions
controlades. El NaBH4 és més estable i s'ha de fer servir àcid acètic per provocar-ne la des-
composició.

Procediments de destrucció

LiAlH4

A. Suspeneu el LiAlH4 en un dissolvent adient (èter dietílic, tetrahidrofurà, toluè o d'al-
tres) a 0ºC i per cada n grams de LiAlH4, afegiu lentament n mL d'aigua sota atmosfera de ni-
trogen. Seguidament afegiu n mL de dissolució de NaOH al 15% i 3 n mL d'aigua i agiteu la
barreja vigorosament durant 20 min. A continuació filtreu el precipitat granulat que es forma.
Separeu les fases aquosa i orgànica del filtrat, i aboqueu la fase aquosa a l'aigüera amb excés
d'aigua. La fase orgànica es tracta com a residu per incinerar.

B. Agiteu el LiAlH4 sota atmosfera de nitrogen en un dissolvent adient utilitzant un bany
de gel, i afegiu lentament AcOEt, que reacciona menys vigorosament que l'aigua i no genera
hidrogen. Quan la reacció s'hagi completat, afegiu dissolució saturada de NH4Cl, filtreu la ba-
rreja i separeu les fases aquosa i orgànica (per incinerar) del filtrat, i aboqueu la fase aquosa
a l'aigüera amb excés d'aigua.

2CH3COOCH2CH3 + LiAlH4 LiOCH2CH3 + Al(OCH2CH3)3

NaBH4

El NaBH4 és relativament més estable en aigua i es necessita àcid per descompondre'l.
Dissoleu el compost sòlid en aigua i diluïu les dissolucions aquoses amb aigua si és necessari,
fins que la concentració no excedeixi del 3%. Afegiu àcid acètic diluït gota a gota amb agitació
sota atmosfera de nitrogen. Aboqueu a l'aigüera quan la reacció s'hagi acabat.

Hidrur de sodi (NaH)

L'hidrur de sodi en estat sec és pirofòric. L'hidrur de sodi és troba generalment barrejat
amb un oli mineral com a dispersor de seguretat. Afegiu un dissolvent hidrocarbonat sec (per
exemple, heptà) fins que la concentració d'hidrur no excedeixi del 5% i agiteu la barreja sota
atmosfera de nitrogen. Afegiu excés d'alcohol t- butílic gota a gota seguit per addició d'aigua
freda. Separeu les fases i aboqueu-les a l'aigüera (fase orgànica a l'incinerador).

Hidrur de calci (CaH2)

L'hidrur de calci és adquirit en forma de pols, habitualment per assecar èters, èsters, al-
cohols amb més de tres carbonis i altres dissolvents.

Per cada gram d'hidrur afegiu 25 mL de metanol, amb agitació, sota atmosfera de nitro-
gen. Quan la reacció hagi acabat afegiu almenys un volum igual d'aigua i aboqueu a l'aigüera.
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Compostos relacionats

Els hidrurs complexos metàl·lics varien molt en la seva reactivitat i l'aplicació d'algun dels
mètodes anteriors a un altre hidrur podria ésser perillós, amb la qual cosa s'ha d'investigar amb
precaució abans d'emprar-lo. De totes maneres, el principi de permetre que l'hidrur reaccioni
amb un substrat menys reactiu que l'aigua d'una manera lenta i controlada ha d'ésser aplicable.

3.5.41. HIDRURS D'ELEMENTS NO METÀL·LICS

Els hidrurs d'elements no metàl·lics, com ara el B2H6, el PH3 i el AsH3, són sensibles a
l'oxidació per la majoria dels agents oxidants, i molts són pirofòrics. Poden ésser oxidats a ma-
terials segurs per CuSO4 aquós, com s'ha descrit anteriorment per al fòsfor blanc. Per evitar
una reacció violenta amb l'aire, l'oxidació s'ha de realitzar sota atmosfera de nitrogen, i és adient
utilitzar un baló de tres boques equipat amb agitador, entrada de nitrogen i embut d'addició, i
si l'hidrur és gas, es necessita una entrada de gas. La barreja de reacció es tracta posterior-
ment com es descriu en el cas del fòsfor blanc.

3.5.42. METALLS ALCALINS

Els metalls alcalins, com ara el sodi (Na), el potassi (K) i el liti (Li), reaccionen violenta-
ment amb l'aigua, amb dissolvents hidroxílics, amb hidrocarburs halogenats o amb l'aire humit
per generar hidrogen, que pot ésser inflamat per la calor de la reacció. Són corrosius de la pell
i incompatibles amb moltes substàncies orgàniques i inorgàniques. El potassi pot ésser oxidat
durant l'emmagatzematge, i el metall oxidat (que forma peròxids explosius) pot explotar vio-
lentament quan es manipula o es talla (exposició a l'aire). Aquests metalls s'utilitzen en sínte-
si orgànica com a agents dessecants. S'ha de tenir infraestructura especial per extingir el foc.

Principi  de la  destrucció

Els metalls poden reaccionar amb un alcohol d'una manera lenta i controlada per gene-
rar l'alcòxid metàl·lic i hidrogen. L'hidrogen s'elimina per la vitrina, i l'alcòxid metàl·lic és
hidrolitzat a continuació amb aigua per donar l'hidròxid metàl·lic i l'alcohol.

Na + ROH NaOR + 1/2 H2

NaOR + H2O NaOH + ROH

Procediments de destrucció

Aquests procediments presenten un perill elevat d'incendi, per la qual cosa s'han de
prendre les degudes precaucions.

Sodi i liti

Afegiu el sodi o el liti (tallat en petites peces submergit en un hidrocarbur) sobre etanol
fred de forma que la reacció no esdevingui violenta. Si la barreja de reacció passa a ésser vis-
cosa i la reacció s'atura, s'ha d'afegir més etanol. Quan tot el sodi o el liti ha estat afegit, agi-
teu la barreja de reacció fins que la reacció s'aturi i llavors s'examina amb cura la presència de
metall no reaccionat. Si no queda metall sense reaccionar diluïu la barreja amb aigua, neutra-
litzeu amb H2SO4 de concentració 6 mol L-1 o HCl i aboqueu-la a l'aigüera amb un excés
d'aigua.

M A N U A L D E  G E S T I Ó  D E L S  R E S I D U S  E S P E C I A L S  D E  L A U N I V E R S I TAT D E  B A R C E L O N A80



Potassi

El potassi és el més perillós dels metalls alcalins, i l'incendi durant la seva destrucció no
és infreqüent.

Afegiu potassi a alcohol tert-butílic (un alcohol poc reactiu) controlant que la reacció no
esdevingui violenta. Si la barreja de reacció passa a ésser viscosa i la reacció té tendència a
aturar-se, s'ha d'afegir més alcohol tert-butílic. Quan tot el potassi hagi estat afegit, agiteu la
barreja de reacció fins que la reacció s'aturi i llavors s'examina amb cura la presència de me-
tall no reaccionat. Si no es troba, diluïu la barreja de reacció amb aigua, neutralitzeu i aboqueu-
la a l'aigüera amb un excés d'aigua. L'alcohol tert-amílic pot ésser utilitzat com a alternativa.
Sigui quin sigui l'alcohol utilitzat, és important que sigui anhidre. Si cal, l'alcohol s'asseca abans
d'utilitzar-lo, per la qual cosa s'aconsella un tamís molecular de 3 Å.

3.5.43. CROM

El Cr (VI) és un oxidant i un cancerigen (té facilitat per travessar les membranes bio-
lògiques) en humans i en animals d'experimentació. És àmpliament utilitzat en síntesi orgàni-
ca i és un dels constituents perillosos de l'àcid cròmic. Atès que els compostos que contenen
Cr (VI) són poderosos oxidants, poden reaccionar violentament amb una àmplia varietat de
compostos orgànics i inorgànics. L'àcid cròmic i les seves sals són verinosos i corrosius de la
pell i de les membranes mucoses i formen úlceres que són lentes de curar.

Els compostos que es degraden amb aquest procediment són l'òxid de crom (VI) (CrO3),
el dicromat de sodi (Na2Cr2O7. 2H2O), el dicromat de potassi (K2Cr2O7), el dicromat d'amoni
((NH4)2Cr2O7), l'àcid cròmic (una dissolució de Cr (VI) en àcid sulfúric concentrat) i la dissolu-
ció comercial disponible Chromerge, en les seves presentacions diluïda i concentrada.

Principi  de la  destrucció

El Cr (VI) és reduït a Cr (III) (que no és un oxidant) utilitzant metabisulfit de sodi, i el Cr (III)
és precipitat per basificació amb hidròxid de magnesi (Mg(OH)2). Els hidròxids de sodi i de potas-
si donen un precipitat gelatinós difícil de filtrar. Precipitats que siguin fàcils de filtrar es poden
obtenir per control acurat del pH, però el Mg(OH)2 produeix automàticament el pH correcte i el
precipitat en forma de fang és relativament fàcil de filtrar. El filtrat clar és lleugerament bàsic (pH
entre 7,1 i 9,2) i no conté traces de Cr (VI) (< 0,25 ppm) i només quantitats traça de Cr (III).

Procediments de destrucció

Eliminació de quantitats sòlides de compostos que contenen Cr (VI)

Agiteu el compost de Cr (5 g) en 100 mL d'H2SO4 de concentració 0,5 mol L-1. Quan es-
tigui completament dissolt, afegiu 10 g de metabisulfit de sodi. Agiteu la barreja durant 1 h i
deixeu-la refredar amb petites quantitats de dissolució de KI (100 mg mL-1). Un color fosc indi-
ca que el Cr (VI) encara hi és present. Si el Cr (VI) encara hi és present, afegiu metabisulfit de
sodi fins a obtenir una prova negativa. Afegiu Mg(OH)2 (6 g) a la barreja de reacció i agiteu-la
durant 1 h, i després deixeu-la tota la nit. Decanteu la barreja en un aparell amb filtre de suc-
ció, fins que el líquid clar sigui filtrat primer, i el precipitat verd sigui sec. Si el filtrat és groc, lla-
vors pot indicar la presència de Cr (VI). Comproveu-ho utilitzant el test de KI (acidifiqueu primer
amb una mica d'H2SO4 diluït). Si el Cr (VI) és present al filtrat, acidifiqueu amb H2SO4 i repetiu
el procés.

Si la reacció ha de fer-se a més gran escala que la descrita anteriorment, s'ha de con-
siderar la calor que es genera, particularment quan s'afegeix el metabisulfit de sodi, i pot ésser
necessari ampliar el temps entre reaccions per permetre el refredament.
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Eliminació de dissolucions que contenen Cr (VI)

Acuradament afegiu la dissolució de crom (10 mL) amb agitació a 60 mL d'aigua i agi-
teu la barreja durant almenys 1 h refredant al mateix temps. Afegiu 10 mL de dissolució de
metabisulfit de sodi (100 mg mL-1) i agiteu la barreja durant uns minuts, comprovant la presèn-
cia de Cr (VI). Barregeu unes petites quantitats de la barreja de reacció amb unes petites quan-
titats de dissolució de KI (100 mg mL-1). Un color fosc indica que el Cr (VI) encara hi és present.
Si el Cr (VI) encara hi és present, afegiu metabisulfit de sodi fins a obtenir una prova negativa.
Afegiu Mg(OH)2 (12 g) a la barreja de reacció i agiteu-la durant 1 h, i després deixeu-la tota la
nit. Decanteu la barreja a un aparell amb filtre de succió, fins que el líquid clar sigui filtrat
primer, i el precipitat verd sigui sec. Si el filtrat és groc, llavors pot indicar la presència de Cr
(VI). Comproveu-ho utilitzant el test de KI (acidifiqueu primer amb una mica d'H2SO4 diluït). Si
el Cr (VI) és present al filtrat, acidifiqueu amb H2SO4 i repetiu el procés.

Compostos relacionats

Aquest procediment és específic per al Cr (VI) i no s'ha de fer servir per a cap altre me-
tall pesant.

3.5.44. COMPOSTOS ORGANOMETÀL·LICS SENSIBLES A L'AIRE 
O A L'AIGUA

Exemples habituals d'aquest grup són els reactius de Grignard, els compostos alquil
lítics o aril lítics i trialquil alumínics, que són preparats o utilitzats com a solucions diluïdes en
un èter o un hidrocarbur. Menys habituals són els aril sodi o els dialquil zíncics.

Els compostos trialquil alumínics sòdics i els dialquil zíncics són a vegades preparats i
emmagatzemats lliures de dissolvent. El primer pas en descompondre aquests compostos és
dissoldre'ls sota nitrogen en 20 volums de toluè sec, heptà o algun altre hidrocarbur per fer
menys probable la ignició i més fàcil el tractament.

Una dissolució de l'organometàl·lic (en una concentració menor del 5%) en un hidrocar-
bur o en un èter es col·loca en un baló de tres boques equipat amb agitador, embut d'addició,
entrada de nitrogen i bany de gel. Un excés del 10% d'alcohol t-butílic dissolt en un hidrocar-
bur s'afegeix gota a gota i sota nitrogen a la dissolució ben agitada. A continuació, s'afegeix
aigua freda i llavors HCl al 5% fins a neutralitzar la fase aquosa. Se separen les fases orgàni-
ca i aquosa i s'eliminen adientment.

3.5.45. COMPOSTOS ORGANOMERCÚRICS

El mercuri és reconegut com un dels principals contaminants presents al medi ambient.
La toxicitat del mercuri ve potenciada per efectes sinèrgics amb altres metalls, com ara el coure,
mentre que existeix un efecte antagònic amb el seleni. El dimetilmercuri és un compost volàtil i
extremadament perillós per inhalació o contacte amb la pell, i s'ha de manejar amb molta cura.

Els compostos organomercúrics, com ara el R2Hg i el RHgX, no han d'ésser incinerats
ja que el mercuri pot ésser volatilitzat. En molts casos poden ésser oxidats amb un excés del
25% de NaClO.

R2Hg + 2OCl-1 + H2O HgO + 2ROH + 2Cl-

Amb motiu de la seva insolubilitat en l'aigua, aquesta reacció pot ésser lenta. En aquest
cas l'addició de dissolució de brom en tetraclorur de carboni a la dissolució o suspensió del
compost organomercúric en CCl4 donarà lloc a l'oxidació a bromur de mercuri, que pot ésser
separat i enviat a un abocador controlat.
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3.5.46. TETRAÒXID D'OSMI

El tetraòxid d'osmi (OsO4) és un sòlid de baix punt de fusió (39,5-41ºC, p. e. 130ºC). És
bastant volàtil i els seus vapors irriten i cremen seriosament els ulls i afecten els pulmons. 
És utilitzat àmpliament en química orgànica sintètica i en laboratoris de microscòpia electrònica.

Principi  de la  destrucció

El tetraòxid d'osmi reacciona amb els dobles enllaços carboni-carboni per formar un
dièster molt estable. En aquesta forma el OsO4 no és volàtil. L'oli de blat conté una gran pro-
porció de dobles enllaços i és un agent efectiu per a la neutralització del OsO4. Encara que
aquest procediment elimina els perills provocats per la volatilitat del OsO4, el material encara
conté osmi i ha d'ésser eliminat com a residu que conté metalls pesants. Ha estat publicat que
el OsO4 pot ésser reduït a diòxid per reacció amb una olefina, borbolleig d'H2S a través de la
dissolució i eliminació del diòxid d'osmi per filtració.

Procediments d 'e l iminació

Quantitats sòlides i residus en recipients

Col·loqueu els residus sòlids en un recipient i afegiu l'oli de blat. Comproveu que la des-
trucció ha estat completa.

Dissolucions aquoses (2%)

Si teniu una dissolució amb OsO4, afegiu-hi el doble de volum d'oli de blat i comproveu
que la destrucció ha estat completa.

Compostos relacionats

Aquest mètode és específic per al OsO4.

3.5.47. COMPOSTOS D'ARSÈNIC, PLOM, SELENI I TAL·LI

L'arsènic i els seus compostos tenen múltiples utilitats i acostumen a presentar-se com
a arsènic elemental, catió trivalent o catió pentavalent. La seva toxicitat ve condicionada per
una exposició contínua, que pot provocar l'aparició de càncer fonamentalment pulmonar.

El plom i els seus compostos són tòxics per acumulació i poden causar toxicitat cròni-
ca, la qual cosa pot produir danys cerebrals, anèmia, impermeabilitat renal i disfuncions neu-
rològiques.

La toxicitat del tal·li i els seus compostos és molt elevada tant per a l'home com per a
altres organismes inferiors. Els factors d'acumulació del tal·li en els peixos són més elevats que
per a altres metalls. En l'home s'absorbeix a través de les mucoses i de la pell, i està distribuït
àmpliament pel cos i s'acumula als ossos, la medul·la renal i ocasionalment al sistema nerviós
central. Passa a través de la placenta i es troba a la llet; s'elimina fonamentalment per l'orina.

El seleni té propietats semblants al sofre, encara que és més reactiu que aquest i per tant
els seus compostos són menys estables. Les seves formes orgàniques són retingudes al cos en
major proporció que les inorgàniques, i pot acumular-se directament a través de l'aigua o de la
cadena alimentària. El seleni inhalat com a vapor o com a partícules provoca greus irritacions a
les mucoses i al tracte respiratori de l'home, i sobre la pell pot provocar butllofes i infeccions.
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Principi  de la  destrucció

Aquests compostos es transformen en sals insolubles (sulfurs).

Procediment de destrucció

Dissoleu el compost en àcid clorhídric (HCl), diluïu la dissolució i satureu-la amb corrent
d'àcid sulfhídric treballant en una vitrina ben airejada. El sulfur precipitat es renta i s'envia a un
abocador controlat.

3.5.48. COMPOSTOS DE BARI

Principi  de la  destrucció

Aquests compostos es transformen en sals insolubles (carbonats).

Procediment de destrucció

Dissoleu el compost en àcid, neutralitzeu amb precaució amb hidròxid d'amoni i preci-
piteu per addició de Na2CO3. El precipitat de carbonat que es forma es renta i s'envia a un abo-
cador controlat.

3.5.49. ALQUILS I ARILS D'ELEMENTS NO METÀL·LICS

Els alquils i els arils d'elements no metàl·lics, com ara el BR3, el PR3 i el AsR3, són sen-
sibles a l'oxidació per l'aire i altres agents oxidants, encara que els arils són més estables que
els alquils. Molts d'aquests compostos són altament tòxics. A l'igual dels sulfurs inorgànics,
molts d'aquests compostos poden ésser oxidats per un excés del 25% de NaClO als seus cor-
responents òxids, que no són pirofòrics i poden ésser abocats en un abocador controlat.

Els hidrurs alquílics d'elements no metàl·lics, com ara el R2PH i el RAsH2, són general-
ment descomposts pel procediment de l'hipoclorit. De totes maneres, alguns són ràpidament
oxidats amb reacció violenta amb l'aire, i per això s'ha d'utilitzar l'oxidació amb CuSO4 descri-
ta per als hidrurs d'elements no metàl·lics (apartat 4.3.41).
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