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4 Mètodes d’extracció 
 
 

4.1 Introducció 
 
 
El increment del grau de contaminació ambiental com a resultat de l’activitat humana i 
industrial ha provocat una creixent preocupació, la qual es posa de manifest amb 
l’anàlisi de microcontaminants orgànics en aigües. Aquests compostos, s’hi troben en 
concentracions extremadament petites però tenen una alta toxicitat. 
 
Actualment es comencen a regular aquest microcontaminants de manera legal, és a 
dir es comencen a dir quines són les concentracions màximes permeses en l’aigua, i 
aquestes límits permesos s’han de complir a l’hora d’abocar-les al riu. 
 
Aquesta legislació ha comportat el desenvolupament de mètodes analítics per tal de 
poder determinar baixes concentracions dels microcontaminants i conèixer com 
evolucionen al llarg del procés de depuració. 
 
A continuacions s’expliquen els mètodes d’extracció existents per la determinació de 
microcontaminants orgànics [3]. 
 

1) Extracció en fase sòlida 
 

2) Extracció líquid - líquid. 
  
 

4.2 Mètode d’extracció en fase sòlida (SPE) [3] 
 
 
4.2.1 Introducció 
 
 
El mètode (EPA mètode 3535A) descriu el procediment per aïllar compostos orgànics 
de mostres aquoses, per extracció en fase sòlida. Descriu les condicions d’extracció 
d’una varietat de compostos orgànics en aigües residuals, en el que s’utilitzen 
columnes C18.  
 
Cada mètode d’extracció és específic per l’analit en qüestió, i cadascun té un 
rendiment donat. És bo que el rendiment sigui superior al 70%, així es pot assegurar 
que l’extracció ha sigut bona. 
 
Aquest mètode no es pot utilitzar amb aigües que contenen un alt nivell de sòlids en 
suspensió, superior al 1%. No obstant això, si les partícules no es consideren part de 
la composició de la mostra obtinguda es poden filtrar o fer una decantació. 
 
 
4.2.2 Mètode SPE 
 
 
En l’extracció en fase sòlida primerament es fa la preparació de la mostra, en aquest 
cas s’ajusta el pH a un valor entre 2 i 9.  Ajustat el pH, es mesura un volum donat de la 
mostra i se n’extreuen els compostos orgànics fent-la passar a través d’una columna 
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C18. Aquest procediment es realitza amb un dispositiu d’extracció al buit dissenyat per 
la filtració de la mostra. 
 
Les mostres s’elueixen mitjançant un solvent apropiat, que es recull en un recipient. 
L’extracte resultant, s’asseca amb sulfat de sodi anhidre. 
 
Els solvents que s’utilitzen per l’extracció poden ser els mateixos que es faran servir 
desprès per la posterior neteja o per l’anàlisi. 
 
 
4.2.3 Interferències 
 
 
En el mètode exposat, es poden donar diferents interferències , com per exemple: 
 
a) Contaminació deguda als solvents o reactius, el material de vidre o altres aparells 

que s’utilitzen durant tot el procediment. Per tant, cal que tot estigui completament 
net per tal de que no interfereixi en l’anàlisi.  

 
b) També pot passar que alguns dels analits es descomponguin segons les 

condicions en que s’ha realitzat l’extracció. A pH alts, plaguicides organoclorats 
poden eliminar el clor, i els esters de ftalats poden hidrolitzar. 

 
c) És convenient realitzar l’extracció dels compostos retinguts en la columna a pH 

entre 2 i 9, donat que en aquestes condicions no s’incrementa la hidròlisi, la qual 
pot fer disminuir l’eficiència de l’extracció. Sovint causen soroll de fons en els 
cromatogrames. 

 

d) En el laboratori, els ftalats són contaminants típics, pel que no es pot utilitzar 
plàstics; tots els recipients han de ser de vidre. 

 
e) Les partícules en suspensió de la mostra poden fer que l’extracció sigui 

extremadament lenta. Per tant l’ús d’un filtre adequat ajudarà a que l’extracció sigui 
molt més eficaç. 

 
 
4.2.4 Reactius 
 
 
Els reactius que s’utilitzaran seran: 
 
a) Mostra d’aigua 

 
b) Sulfat de sodi anhidre 
 
c) Solució ajustadora de pH 
 
d) Solució d’àcid sulfúric 
 
e) Hidròxid sòdic 
 
f) Dissolvents que poden ser: diclorometà, hexà,acetat d’etil, acetonitril, metanol, 

acetona, èter metil ter-butílic i isopropanol. 
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4.2.4 Procediment 
 
 
Per la majoria d’analits orgànics, el procediment en fase sòlida és molt similar. De 
manera que és comú: (a) la preparació de la mostra, (b) l’ajust del pH i (c) l’operació 
d’extracció. Contràriament, segons l’analit, varien les últimes etapes: (d) el rentat de la 
columna, (e) la concentració de l’eluent i (f) la determinació de l’analit. 
 

 
a) Preparació de la mostra. 
 
La majoria dels procediments específics descrits en aquesta tècnica s’han 
desenvolupat atenent la grandària de la mostra. Normalment es parteix de 1L d’aigua 
(mostra), però depenent de la concentració d’analits que s’espera trobar, també es pot 
patir de volums inferiors. Si que es requereix que el volum sigui el mateix en tot 
l’experiment. 
 
Una observació interessant és que la majoria dels analits orgànics són hidrofòbics, pel 
que preferentment s’adhereixen a la superfície de la mostra. Per aquesta raó, la 
majoria dels mètodes d’extracció han d’especificar que, una vegada la mostra s’ha 
transferit a l’aparell d’extracció ( recipient que conté la mostra de la que se’n volen 
extreure els compostos orgànics) caldrà rentar-lo amb dissolvents per tal d’arrossegar-
los completament. 
 
Les mostres que estan en espera d’analitzar-les, s’han de mantenir a les fosques 
donat que podria degradar-se per acció de la llum. 

 
 

b) Ajustar el pH 
 
Sempre s’ha de comprovar el pH de la mostra i ajustar-lo al valor desitjat, entre 2 i 9. 
Aquesta part del procediment sempre s’ha de realitzar quan es recull la mostra i es 
troba dins el recipient original. 
 
 
c) Extracció de la mostra 
 
L’extracció de la mostra es realitza amb un col·lector de 20 tubs i el cartutx, o bé la 
columna C18. 

 
Abans de començar l’extracció s’ha de realitzar un rentat de la columna. El tipus de 
rentat serà en funció de l’analit que es vol analitzar, encara que és habitual netejar 
primer amb metanol i després amb aigua desionitzada. 
 
Neta la columna, es procedeix a fer l’extracció, que ha de ser a velocitat constant i a 
raó d’uns 10mL/min. 
 
Ja passada tota la mostra, es deixa al buit durant uns tres minuts per tal d’assecar 
completament la columna. 
 
 
d) Elució dels analits  
 
L’elecció del solvent d’elució és fonamental per a l’èxit de l’extracció en fase sòlida. Els 
solvents recomanats són l’acetona i el diclorometà, primer es fa servir l’acetona perquè 
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es necessita un solvent miscible en aigua perquè millora la recuperació dels analits 
atrapats a l’aigua i després es fa servir el diclorometà. 
 
 
e) Concentració de l’eluent 
 
L’evaporació de l’eluent només es durà a terme en cas d’obtenir-ne grans quantitats 
(>1mL), operació que es realitza amb el rotavapor fins aconseguir un volum final de 
0,5mL. 
 
 
f) Determinació de l’analit 
 
Un cop ja s’ha concentrat la solució, s’analitzarà per cromatografia de gasos acoblat a 
l’espectròmetre de masses. 
 
 

4.3 Mètode d’extracció líquid -líquid 
 
 
4.3.1 Introducció 
 
 
El mètode (EPA mètode 3510C) descriu un procediment per aïllar els 
microcontaminants orgànics que es troben en mostres aquoses. És aplicable a les 
substàncies orgàniques solubles en aigua, i es base en el fet de que són encara més 
solubles en altres solvents com per exemple el diclorometà, de manera que les 
substàncies que es troben en la fase aquosa es transfereixen a la fase orgànica. 
També s’analitzen per cromatografia de gasos acoblat a un espectròmetre de masses. 
 
 
4.3.2 Resum del mètode 
 
 
Un volum mesurat de mostra, generalment 1L, a un pH determinat (entre 2 i 9), 
s’extreu amb diclorometà, utilitzant un embut de decantació. 
 
L’extracte obtingut s’asseca i es concentra. Els solvents que s’utilitzen per l’extracció 
poden ser els mateixos que es faran servir desprès per la posterior neteja o per 
l’anàlisi. 
 
 
4.3.3 Interferències 
 
 
En el mètode exposat, es poden donar diferents interferències , com per exemple: 
 
a) Contaminació deguda als solvents o reactius, el material de vidre o altres aparells 

que s’utilitzen durant tot el procediment. Per tant, cal que tot estigui completament 
net per tal de que no interfereixi en l’anàlisi.  

 
b) També pot passar que alguns dels analits es descomponguin segons les 

condicions en que s’ha realitzat l’extracció. A pH alts, plaguicides organoclorats 
poden eliminar el clor, i els esters de ftalats poden hidrolitzar. 
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c) En el laboratori, els ftalats són contaminants típics, pel que no es pot utilitzar 
plàstics; tots els recipients han de ser de vidre. 

 
d) Les partícules en suspensió de la mostra poden fer que l’extracció sigui 

extremadament lenta. Per tant l’ús d’un filtre adequat ajudarà a que l’extracció sigui 
molt més eficaç. 

 
 
4.3.4 Reactius 
 
 
Els reactius que s’utilitzaran seran: 
 
a) Mostra d’aigua 

 
b) Sulfat de sodi anhidre 
 
c) Solució ajustadora de pH 
 
d) Solució d’àcid sulfúric 
 
e) Hidròxid sòdic 
 
f) Dissolvents que poden ser: diclorometà, hexà,acetat d’etil, acetonitril, metanol, 

acetona, èter metil ter-butílic i isopropanol. 
 
 
4.3.5  Procediment 
 
 
a) Preparació de la mostra 
 
La majoria dels procediments específics descrits en aquesta tècnica s’han 
desenvolupat atenent la grandària de la mostra. Normalment es parteix de 1L d’aigua 
(mostra), però depenent de la concentració d’analits que s’espera trobar, també es pot 
patir de volums inferiors. Si que es requereix que el volum sigui el mateix en tot 
l’experiment. 
 
Una observació interessant és que la majoria dels analits orgànics són hidrofòbics, pel 
que preferentment s’adhereixen a la superfície de la mostra. Per aquesta raó, la 
majoria dels mètodes d’extracció han d’especificar que, una vegada la mostra s’ha 
transferit a l’aparell d’extracció ( recipient que conté la mostra de la que se’n volen 
extreure els compostos orgànics) caldrà rentar-lo amb dissolvents per tal d’arrossegar-
los completament. 
 
Les mostres que estan en espera d’analitzar-les, s’han de mantenir a les fosques 
donat que podria degradar-se per acció de la llum. 

 
 
b) Regulació del pH 
 
Sempre s’ha de comprovar el pH de la mostra i ajustar-lo al valor desitjat, entre 2 i 9. 
Aquesta part del procediment sempre s’ha de realitzar quan es recull la mostra i es 
troba dins el recipient original. 
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c) Extracció líquid –líquid. 
 
L’extracció de la mostra es realitza amb un embut de decantació. Es fan dues 
extraccions amb diclorometà, Abans de decantar cal que es sacsegi l’embut de 
decantació perquè la matèria orgànica que conté l’aigua passi al diclorometà. S’ha 
d’anar en compte a l’hora de sacsejar l’embut de decantació perquè es crea una 
pressió. 
 
Després es decanta la capa inferior de diclorometà, que es fa passar per fibra de vidre. 
 

 
d) Evaporació de la mostra 
 
L’evaporació de l’eluent només es durà a terme en cas d’obtenir-ne grans quantitats 
(>1mL), operació que es realitza amb el rotavapor fins aconseguir un volum final de 
0,5mL. 

 
 

e) Determinació de l’analit 
 
Un cop ja s’ha concentrat la solució, s’analitzarà per cromatografia de gasos acoblat a 
l’espectròmetre de masses. 

 


