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5 Part experimental 
 
 

5.1 Introducció 
 
 
L’objectiu d’aquest treball és optimitzar un mètode d’extracció i anàlisi de 
microcontaminants orgànics en aigües residuals. Els mètodes previstos inicialment són 
extracció en fase sòlida (SPE) i extracció líquid –líquid (L-L). Però bàsicament es farà 
servir l’extracció en fase sòlida perquè no es necessària tanta quantitat de solvent per 
poder-la dur a terme. 
 
Per tal d’analitzar tots els microcontaminants orgànics presents en l’aigua es farà servir 
el cromatògraf de gasos acoblat a l’espectròmetre de masses. 
 
 
5.2 Aparells i materials utilitzats 
 
 
5.2.1 Aparells 
 
 

 Cromatògraf de gasos FOCUS GC acoblat a un Espectròmetre de masses 
DSQ II Thermo electron corporation 

 Rotavapor Büchi 011 amb bany d’aigua Büchi 461 

 Bomba de membrana PC 500 series 

 Col·lector Varian de 20 tubs 

 Banys d’ultrasons 

 Equip de filtració al buit 

 Bomba d’oli. 
 

Condicions del cromatògraf de gasos i l’espectròmetre de masses (CG/EM) 
 

S’ha emprat el cromatògraf de gasos FOCUS GC acoblat a l’espectròmetre de 
masses DSQ II, ambdós connectats a un PC amb software de tractament de 
dades Xcalibur. A continuació s’exposa el programa i les característiques 
aplicades en l’anàlisi de contaminants orgànics. 

 
Cromatògraf de Gasos 
 

 Condicions de Temperatura 
1. A 40 ºC durant els primers 5 minuts. 
2. De 50ºc fins a 280ºC a 10ºC/min 
3. A 280ºC durant 5 minuts. 

 Injecció de la mostra a 250ºC en splitless, és a dir que s’introdueix a la 
columna tota la quantitat de líquid que s’ha agafat. 

 La línea de transferència que comunica el cromatògraf FOCUS GC amb 
l’espectròmetre de masses DSQ II, a 250ºC. 

 El flux de gas, que en aquest cas és Heli, és de 1,2mL/min. 
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L’espectròmetre de masses 
 

 Es fa un Full Scan, és a dir que registra tots els components de la mostra 
que s’analitza. 

 Els fragments estudiats estan compresos entre 45 i 400, interval en el que 
apareixen els pics de les mostres d’aigües estudiades. 

 L’espectre de masses registra cada 0,61 segons. 
 
 

5.2.2 Material de vidre 
 
 

 Ampolles de vidre  

 Matrassos aforats de 500mL 

 Embut cònic 

 Vasos de precipitats de 25mL 

 Vasos de precipitats de 50mL 

 Proveta de 250mL 

 Columnes ISOLUTE  Descripció: Isolute C18 500mg 6mL SPE columns 
Diàmetre del porus: 48 Å 
Àrea de superfície: 526m2/g 
Fase mòbil: 60%metanol/40%aigua 
Càrrega de carboni (%C) 17,1 
Fase de la cobertura en règim de servitud (umol/m2)1,5 
UV abs. Extracte de metanol <0,1 
Extracció de residus <0,1 

 Tubs de silicona 

 Pipeta 1mL 

 Pipeta de 50mL 

 Pera de succió 

 Fibra de vidre 

 Vials de 1mL 

 Xeringa de 10uL 

 Tubs d’assaig 

 Embut de decantació de 2L 

 Erlenmeyers de 250mL 

 Embut de decantació amb suport 
 
 

5.3 Productes 
 
 
5.3.1 Mostres 
 
 

 Aigua de la sortida del decantador primari (DP). 

 Aigua de la sortida de la  bassa anòxica (BA) 

 Aigua de la sortida de la bassa òxica (BO). 

 Aigua de la sortida del decantador secundari (ST). 
 

En l’apartat 6.2 s’explica la depuradora de Manresa, i en la figura 1 es mostren els 
punts del mostreig. 
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5.3.2 Dissolvents 
 
 

 Diclorometà:  Dichloromethane, HPLC grade, stabilized with ethanol. Scharlau 
M=84,93 
D=1,32g/cm3 
assay identity (GC) min 99,5% 
density(20º/4º) 1,323-1,325  
ethanol (GC)   max.0,3% 
acidity   max 0,0002% 
alkalinity  max 0,0002% 
non-volatile matter max 0,0003% 
water(K.F)  max 0,01% 
min. Transmission/max absrbance in a 1,0 cm cell at  
wavelength  T(%)  A(Au) 
235   20%  0,699Au 
238   50%  0,301Au 
247   90%  0,046Au 
 

 Isoocatà 2,2,4-trimethylpentane, HPLC grade. Scharlau 
M=114,26 
D=0,69g/cm3 
assay identity (GC) min 99,5% 
density(20º/4º) 0,691-0,692  
ethanol (GC)   max.0,3% 
acidity   max 0,0002% 
alkalinity  max 0,0002% 
non-volatile matter max 0,0003% 
water(K.F)  max 0,01% 
min. Transmission/max absorbance in a 1,0 cm cell at  
wavelength  T(%)  A(Au) 
235   20%  0,699Au 
238   50%  0,301Au 
247   90%  0,046Au 
 

 Hexà:  n-Hexane, 96%,GC ultra-trace analysis grade. Scharlau 
M=86,18 
D=0,66g/cm3 

assay identity (GC) min 96% 
density(20º/4º) 0,6591-0,662  
non-volatile matter max 0,0001% 
water(K.F)  max 0,01% 
 

 Metanol Methanol,GC,ultra-trace analysis grade. Scharlau 
M=32,04 
D=0,79g/cm3 
assay identity (GC) min 99,9% 
 
density(20º/4º) 0,791-0,792 
non-volatile matter  max 0,0001% 
water(K.F)  max 0,03% 
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 Acetona acetona, GC ultra-trace analysis grade. Scharlau 
M=58,08 
D=0,79g/cm3 

assay identity (GC) min 99,8% 
density(20º/4º) 0,787-0,791 
non-volatile matter  max 0,0001% 
water(K.F)  max 0,2% 

 
 

5.3.3 Patrons 
 
 

 Patró intern Z-014-J 100ppm, és una barreja de 6 compostos alterats 
químicament:  

Anthracene-d10 
Chrysene-d12 
1,4-dichlorobenzene-d4 
Naphthalene-d8 
Perylene-d12 
Acenaphthene-d10 

 Patró de recuperació 100ppm només conté anthracene-d10. 
 

 

5.4 Neteja del material 
 
 
5.4.1 Neteja del material de vidre 
 
 
Cal que el material de vidre estigui perfectament net per tal d’evitar qualsevol tipus de 
contaminació, sovint degudes sobretot a restes de sabó o greixos de l’empremta 
dactilar del manipulador. 
 
S’esbandeix amb: aigua de l’aixeta, aigua Mili-Q i metanol, en aquest ordre i un mínim 
de 10 vegades  amb cadascun.  Si encara no està prou net es posarà al  bany 
d’ultrasons, que facilita el despreniment de la brutícia. S’evitarà l’ús de sabó donat que 
acostuma a interferir en l’anàlisi per CG-EM de la mostra. 

 
 
5.4.2 Neteja de la xeringa de 10µL 
 
 
Cal que la xeringa que s’utilitza pel patró intern, pel patró de recuperació i per introduir 
la mostra dins del cromatògraf estigui completament neta. S’utilitza l’hexà com a 
solvent de neteja, fent-lo passar unes 20 vegades, tant abans de utilitzar-la com 
després. S’ha de tenir especial cura amb el solvent, de manera que si es creu que pot 
estar contaminat o bé que fa temps que s’ha desprecintat l’ampolla, se n’agafa de nou. 

 
 

5.4.3 Preparació de la columna 
 
 
Cal netejar la columna C18 ISOLUTE i el tub que comunica el matràs amb la columna. 
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La columna es neteja amb 5mL de solvent, en aquest cas metanol, i es deixa que dreni 
per gravetat. A continuació s’hi addiciona aigua Mili-Q i també es deixa que dreni per 
gravetat. S’ha de procurar que la columna no s’assequi mai ja que pot donar 
interferències. 
 
Es neteja amb metanols el tub que connecta la columna amb el matràs, tant l’interior 
com l’exterior, donat que s’introdueix dins del matràs i podria ser que les marques 
dactilar del tub contaminessin la mostra a analitzar. 

 

 
5.5  Preparació dels patrons 
 
 
S’utilitzen dos tipus de patrons: l’intern i el de recuperació, que serveixen per 
determinar l’eficiència del mètode d’extracció. Els patrons utilitzats en aquest treball 
són: 
  - Patró intern Z-014-J 
 
  - Patró de recuperació anthracene-d10 
 

1. Patró intern Z-014-J: per preparar el patró de 100ppm s’han agafat 0’2mL de 
patró inicial, que té una concentració de 4mg/L, i s’ha diluït amb acetona fins a 
5mL. Per tant per saber els mil·lilitres que s’havien d’agafar s’ha fet el càlcul 
següent: 
 

5𝑚𝐿 ·
1𝐿

1000𝑚𝐿
·
100𝑚𝑔

1𝐿
·
1𝑚𝐿

4𝑚𝑔
= 0,2𝑚𝐿 

 
 

2. Patró de recuperació: en aquest cas el partó es troba en forma sòlida i s’han 
agafat 15mg d’antracè que s’han diluït fins a un volum de 15mL, obtenint una 
concentració de 1mg/mL. Després aquest patró es va diluir fins a obtenir una 
concentració de 100ppm (mg/L). Per fer aquesta operació es va calcular quants 
mil·lilitres es necessitarien per preparar 10mL d’una concentració de 100ppm. 
Per saber els mil·lilitres de partida s’ha realitzat el següent càlcul: 

 
 

10𝑚𝐿.
100𝑚𝑔

𝐿
·

1𝐿

1000𝑚𝐿
·
1𝑚𝐿

1𝑚𝑔
= 1𝑚𝐿 

 
 

5.6 Optimització del mètode d’extracció en fase sòlida 
 
 
En aquesta part s’explicaran totes les proves que es van realitzar per tal d’optimitzar el 
mètode d’extracció en fase sòlida. A part de fer la SPE també es va utilitzar el mètode 
d’extracció L-L. 
 
Per saber el procediment d’aquests dos mètodes s’ha consultat la web de la EPA 
(Environmental Protection Agency). 
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Les proves són les següents: 
 

 SPE de la mostra ST ( apartat 5.6.1) 
 

 SPE amb filtració de la mostra ST ( apartat 5.6.2) 
 

 SPE de l’aigua Font Vella ( apartat 5.6.3) 
 

 SPE de l’aigua Mili-Q (apartat 5.6.4) 
 

 SPE amb canvi de bomba (apartat 5.6.54) 
 

 Qualitat dels solvents (apartat 5.6.6) 
 

 Extracció L-L (apartat 5.6.7) 
 

 SPE assecat de les columnes (apartat 5.6.8) 
 

 SPE amb diferents marques de columna (apartat 5.6.9) 
 

 Extracció L-L variant el pH (apartat 5.6.10) 
 

 Extracció L-L addició dels patrons ( intern i de recuperació) (apartat 5.6.11) 
 

 Extracció L-L amb filtració prèvia a l’evaporació (apartat 5.6.12) 
 

 Extracció L-L comprovar la contaminació de la sal (apartat 5.6.13) 
 

 SPE de la mostra BO (apartat 5.6.14) 
 

 SPE de la mostra DP (apartat 5.6.15) 
 

 SPE de la mostra BA sense acetona (apartat 5.6.16) 
 
 
5.6.1 Primera prova: extracció en fase sòlida de la mostra de la sortida del 
decantador secundari 
 
 
a) Mostra 
 
La primera extracció es va realitzar amb la mostra ST. És destacable, per aquesta 
mostra, que no té matèria en suspensió significativa i que no presenta gaire 
contaminació.  
 
 
b) Procediment 
 
Es van mesurar 500mL d’aigua amb un matràs aforat i es va fer l’extracció en fase 
sòlida amb el col·lector de 20 tubs de la casa Varian i una columna Varian. El temps 
d’extracció va ser de 1 hora i 26 minuts, i només es va extreure 387,3 mL de la mostra. 
Es va fer el buit amb una bomba d’oli. 
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Després de fer passar l’aigua, la columna es va assecar amb corrent de nitrogen 
durant uns 20 minuts. 
 
Quan la columna ja estava seca es van fer passar 5mL d’acetona i 10mL de 
diclorometà per tal d’arrossegar la matèria orgànica retinguda en la columna. 
 
La solució obtinguda es passa a un matràs en forma de cor i el solvent s’evapora amb 
al rotavapor fins a reduir-lo a 1mL. 
 
En l’evaporació el bany d’aigua es gradua a 40ºC, temperatura adient perquè el 
diclorometà s’evapori, i alhora s’evita l’evaporació dels components orgànics de la 
mostra que es pretenen analitzar. 
 
En aquest cas en concret, la solució es va evaporar fins a 0,55mL i es va passar a un 
vial. Se’n va punxar 1µL al CG-EM. 
 
 
c) Resultats 
 
En l’espectre de masses de la mostra ST s’observa un elevat soroll de fons, que 
s’atribueix a un problema de contaminació de la substància. Aquesta mostra no s’havia 
filtrat, per tant en podria ser una de les fons de contaminació, pel que en successius 
assajos es filtrarà. 
 
(Observar figura 1 annexes) 

 
 

5.6.2 Segona prova: extracció en fase sòlida amb filtració prèvia 
 
 
a) Mostra  
 
Mostra recollida a la sortida del decantador secundari. 

 
 

b) Procediment 
 
Filtració al buit de 500mL de la mostra ST. Es van obtenir 490,4mL d’aigua filtrada que 
es va tractar segons el procediment descrit en l’apartat 5.6.1. 
 
En l’evaporació de la solució es va reduir fins a 0,49mL, que es varen passar a un vial i 
es va analitzar per CG-EM. 

 
 

c) Resultats 
 
En l’espectre de masses de la mostra ST, també s’observa soroll de fons pel que la 
font contaminant no pot ser deguda, segurament, al fet de no haver filtrat inicialment la 
mostra. S’apunta, per tant, com a font de contaminació una font externa. 
 
També es va veure que la filtració augmentava el rendiment de l’extracció fent 
d’aquesta manera que el temps d’extracció es reduís. 
 
(Observar figura 2 annexes) 
 



  Part experimental 

 

56 
 

5.6.3 Tercera prova: extracció en fase sòlida de l’aigua Font Vella.  
 
 
a) Mostra 

 
Mostra de l’aigua, de la casa Font Vella. 

 
 

b) Procediment 
 

Filtració al buit de 1000mL de la mostra Font Vella. Es van obtenir 996,0mL d’aigua 
filtrada que es va tractar segons el procediment descrit en l’apartat 5.6.1. 
 
En l’evaporació de la solució es va reduir fins a 0,45mL, que es varen passar a un vial i 
es va analitzar per CG-EM. 

 
c) Resultats 

 
En l’espectre de masses de la mostra Font Vella, també s’observa soroll de fons, pel 
que la font contaminant no pot ser deguda al tipus de mostra, sinó que definitivament 
s’atribueix a una font externa de contaminació. 
 
(Observar figura 3 annexes) 
 
 
5.6.4 Quarta prova: extracció en fase sòlida de l’aigua Mili-Q 
 
 
a) Mostra 

 
Aigua Mili-Q. 

 
 

b) Procediment 
 

Filtració al buit de 1000mL de la mostra Mili-Q. Es van obtenir 990,0mL d’aigua filtrada 
que es va tractar segons el procediment descrit en l’apartat 5.6.1. 
 
En el punt d’addicionar diclorometà i acetona es van tenir problemes, causats perquè 
la columna no es va assecar del tot. Amb l’objectiu d’assecar la columna es va 
adsorbir la humitat amb sulfat de sodi. 
 
En l’evaporació de la solució es va reduir fins a 0,53mL, que es varen passar a un vial i 
es va analitzar per CG-EM. 

 
 

c) Resultats 
 

En l’espectre de masses de la mostra Mili-Q, també s’observa soroll de fons pel que la 
font contaminant no pot ser deguda al tipus de mostra sinó que és externa: aparells, 
materials o solvents. 
 
(Observar figura 4 annexes) 
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5.6.5 Cinquena prova: extracció en fase sòlida però amb canvi de bomba 
 
 
a) Mostra 

 
Aigua Mili-Q. 
 

 
b) Procediment 

 
L’extracció es va realitzar amb aigua Mili-Q i es varen fer servir 1000mL. El 
procediment va ser exactament igual que el de l’apartat 5.6.1. 
 
En l’evaporació de la solució es va reduir fins a 0,48mL, que es varen passar a un vial i 
es va analitzar per CG-EM. 

 
c) Resultats 

 
El canvi de la bomba no aporta cap millora al espectre de masses, continua apareixen 
el soroll de fons. Encara que la contaminació no provenia de la bomba d’oli les 
extraccions posterior es van seguir fent amb la bomba de membrana perquè és molt 
més neta que la de l’oli. 
 
(Observar figura 5 annexes) 
 
 
5.6.6 Sisena prova: qualitat dels solvents 
  
 
a) Mostra 
 
Solvents utilitzats: diclorometà, hexà, acetona i isooctà. 

 
 

b) Procediment 
 
Es van analitzar tots els solvents per CG-EM. 

 
 

c) Resultats 
 

En l’espectre de masses de cadascun dels solvents es va observar una lleugera 
contaminació, pel que no són totalment purs. Per tant, alhora d’estudiar els 
contaminants s’ha d’anar en compte perquè alguns pics, com ara el 7,67, 9,97 i 27,33, 
provenen dels solvents i en conseqüència poden emmascarar la mostra problema.  
 
(Observar figura 6,7, 8 i 9 annexes) 
 
 
5.6.7 Setena prova: extracció líquid - líquid 
 
 
a) Mostra 

 
 Aigua Mili-Q 



  Part experimental 

 

58 
 

b) Procediment 
 

Es van mesurar 1000mL d’aigua Mili-Q amb un matràs aforat i es va fer l’extracció 
líquid – líquid amb l’embut de decantació de 2L.Es varen fer dues extraccions, de 
50mL cadascuna, amb diclorometà que es va recollir en un erlenmeyer. Cada cop que 
s’addicionava el diclorometà es sacsejava durant 10 minuts per tal de retenir tota la 
matèria orgànica continguda en l’aigua. Durant el sacseig s’obria la vàlvula per tal de 
que no es formes sobrepressió al seu interior. 
 
Quan es treia el diclorometà de l’embut de decantació es feia passar per un embut 
cònic que contenia fibra de vidre, per tal de retenir l’aigua que hi pogués haver al 
diclorometà. 
 
La solució obtinguda es transvasar a un matràs en forma de cor i el solvent s’evapora 
amb al rotavapor fins a reduir-lo a 1mL. 
 
En l’evaporació el bany d’aigua es gradua a 40ºC, temperatura adient perquè el 
diclorometà s’evapori, i alhora s’evita l’evaporació dels components orgànics de la 
mostra que es pretenen analitzar. 
 
En aquest cas en concret, la solució es va evaporar fins a 0,52mL i es va passar a un 
vial. Se’n va punxar 1µL al CG-EM. 
 
 
c)Resultats 
 
En l’espectre de masses de la mostra no s’observa un elevat soroll de fons. Per tant es 
considera que la font de contaminació no prové de l’aigua Mili-Q.  
 
(Observar figura 10 annexes) 

 
 

5.6.8 Vuitena prova: comparativa les maneres d’assecar la columna 
 
  
a) Mostres 
 
Nitrogen gas extra pur, nitrogen gas normal i a temperatura ambient ense res en 
especial. 

 
 

b) Procediment 
 

En aquesta part es varen agafar tres columnes de la marca Varian. Es van fer passar 
15mL de metanol per la columna i es van assecar de tres maneres diferents: una amb 
nitrogen gas extra pur, l’altre amb nitrogen gas normal i l’última a temperatura ambient 
sense res en especial. 
 
Quan estaven completament seques s’hi van fer passar 10mL de diclorometà per 
poder fer l’extracció en fase sòlida. 
 
En l’evaporació de la solució es va reduir fins a 0,53mL, 0,51mL i 0,54mL 
respectivament, que es varen passar a un vial i es va analitzar per CG-EM. 
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c) Resultats 
 
En l’espectre de masses de cada una de les mostres s’observa un elevat soroll de 
fons, però totes tenien la mateixa quantitat de soroll de fons. Per tant, es considera 
que la font de contaminació no prové del tipus d’assecat que s’aplica a la mostra.  
 
(Observar figura 11, 12 i 13 annexes) 
 
 
5.6.9 Novena prova: comprovació de diferents marques de columnes 
 
 
a) Mostra 
 
Columnes de les cases: STRATA, SUPELCO, ISOLUTE. 
 
 
b) Procediment 
 
En aquestes tres marques de columnes se’ls hi va aplicar el mateix tipus de 
procediment, el qual s’explica a continuació. 
 
Primer es van netejar amb diferents solvents: 10mL de diclorometà, 10mL d’acetona, 
10mL de metanol i un altre cop amb 10mL més de diclorometà. Finalment es realitza 
l’extracció amb 20mL de diclorometà. 
 
En l’evaporació de la solució es va reduir fins a 0,48mL, 0,49mL, 0,51mL i 0,54mL 
respectivament, que es varen passar a un vial i es va analitzar per CG-EM. 

 
 

c) Resultats 
 
Les columnes que donaven més bon resultat, de menor contaminació atribuïda al 
menor sangrat de la fase sòlida, varen ser: les de les marques ISOLUTE i SUPELCO. 
Per tant, la contaminació que apareixia als cromatogrames respectius provenia de les 
columnes, pel que es resolt que la millor marca que s’utilitzarà en la SPE és la 
ISOLUTE.  
 
(Observar figura 14,15 i 16 annexes) 

 
 

5.6.10 Desena prova: comprovar si el pH afecta  
 
 
a) Mostra 

 
Mostra d’aigua recollida a la sortida de la bassa anòxica de la depuradora de Manresa. 

 
 
b) Procediment 

 
Filtració amb filtre de plecs de 920mL de la mostra BA. Es va tractar l’aigua segons el 
procediment descrit en l’apartat 5.6.7, però en aquest cas es varen fer tres extraccions 
amb 100mL, 50mL i 50mL de diclorometà respectivament. 
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En l’evaporació de la solució, realitzada amb el rotavapor, es va reduir fins a 5mL, que 
es varen passar una pipeta Pasteur que contenia fibra de vidre, síl·lica i sulfat de sodi. 
Després es va tornar evaporar fins a 1mL, es va introduir a un vial i es va analitzar per 
CG-EM. 
 
Amb la mateixa aigua, BA, es va fer una altra extracció però aquesta vegada 
disminuint el pH fins a 1, amb àcid nítric. L’extracció només es va realitzar amb 100mL 
de diclorometà i es va fer el mateix procediment. 

 
 

c)Resultats 
 
Comparant els dos espectres de masses obtinguts en les mostres BA no s’observen 
diferències. Per tant es considera que no cal variar el pH de la mostra. 
 
(Observar figura 17 i 18 annexes) 

 
 

5.6.11  Onzena prova: addició del patró intern i el patró de recuperació 
 
 
a) Mostra 

 
Aigua subministrada per Scharlau. 

 
 

b) Procediment 
 
Es van mesurar 500mL d’aigua Scharlau i es van introduir a l’embut de decantació. Es 
van mesurar 25g de clorur de sodi i es van dissoldre amb l’aigua. S’hi van afegir 10µL 
de patró intern, de 100ppm. Es va tractar l’aigua segons el procediment descrit a 
l’apartat 5.6.7. 
 
En l’evaporació de la solució, realitzada amb el rotavapor, es va reduir fins a 5mL, que 
es varen passar una pipeta Pasteur que contenia fibra de vidre, síl·lica i sulfat de sodi. 
Després es va tornar evaporar fins a 1mL, es va introduir a un vial i es va analitzar per 
CG-EM. 

 
 

c)Resultats 
 
En aquesta prova es va observar que no s’havia recuperat tot el que calia, perquè els 
pics del patró intern eren molt més petits que els pics del patró de recuperació. En base 
aquest observació (resultat), es va plantejar comprovar l’efecte de la filtració, en relació a 
l’evaporació. Es va optar per filtrar abans d’evaporar i la filtració es continua fent amb la síl·lica, 
la fibra de vidre i el sulfat de sodi. 

 
(Observar figura 19 annexes) 
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5.6.12  Dotzena prova: comprovar si afecta la forma de filtrar la solució 
 
  
a) Mostra 
 
Aigua Scharlau 
 

 
b) Procediment 

 
Es van mesurar 500mL d’aigua Scharlau i es van tractar segons el procediment descrit 
en l’apartat 5.6.7.  
 
Abans d’evaporar es va filtrar amb l’embut desmuntable, que contenia fibra de vidre, 
síl·lica i sulfat de sodi.  En l’evaporació de la solució es va reduir fins a 1mL que es va 
introduir a un vial; s’hi van introduir 10µL  de patró de recuperació i es va analitzar per 
CG-EM. 

 
 

c) Resultats 
 
En l’espectre de masses de l’aigua Scharlau filtrada abans d’evaporar amb l’embut de 
decantació amb suport es va observar que el patró intern s’havia recuperat 
pràcticament tot, per tant és millor fer la filtració de la mostra abans d’evaporar. Hi 
apareix una mica de contaminació que pot ser causada pel clorur de sodi addicionat al 
principi. 
 
(Observar figura 20 annexes) 

 
 

5.6.13 Tretzena prova: comprovar si la sal és una possible font contaminant de la 
mostra 
 
 
a) Mostra 
 
Aigua Scharlau 

 
 

b) Procediment 
 
En aquest cas s’utilitza l’aigua de laboratori, 400mL i no s’hi posa sal però si que s’hi 
posa 10 µL de patró intern. Es realitza el mètode d’extracció líquid –líquid, descrit en 
l’apartat 5.6.12. 

 
 

c) Resultats 
 
En l’espectre de masses s’observa que la mostra conté menor contaminació que 
l’anterior. Per tant si es fa servir sal, cal que es netegi molt bé abans d’utilitzar-la. Per 
tant el mètode d’extracció líquid -líquid ja està optimitzat. 
 
(Observar figura 21 annexes) 
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5.6.14 Catorzena prova: extracció en fase sòlida en les columnes isolute 
 
 

a) Mostra 
 
Aigua de la bassa òxica de la depuradora de Manresa. 

 
 

b) Procediment 
 
Es mesuren 500mL d’aigua BO i s’hi addicionen 10uL de patró intern. Es realitza el 
mateix tipus d’extracció descrit en l’apartat 5.6.1. 
 
En l’evaporació de la solució es va reduir fins a 1mL; es va introduir a un vial i s’hi van 
introduir 10 µL de patró de recuperació. L’anàlisi es va analitzar per CG-EM. 

 
 

c) Resultats 
 

En l’espectre de masses s’observa que el soroll de fons que apareixia en els anteriors 
cromatogrames, els de l’apartat 5.6.1, 5.6.2 i 5.6.3, en aquesta extracció ja no hi 
apareixia. Per tant la columna ISOLUTE és una bona columna per realitzar les SPE. 
 
(Observar figura 22 annexes) 
 
 
5.6.15 Quinzena prova: SPE amb metanol 

 
 

a) Mostra 
 
Aigua del DP de la depuradora de Manresa. 

  
 

b) Procediment 
 

Es van mesurar 495mL d’aigua del decantador primari i es van fer passar fibra de 
vidre, s’hi addicionaren 5mL de metanol perquè la matèria orgànica passi millor per la 
resina hidròfoba. Es van mesclar bé i s’hi van addicionar 10 µL de patró. L’extracció 
dels components orgànics aplicada és la que s’indica en l’apartat 5.6.1. 
 
En l’evaporació de la solució, amb el rotavapor, es va reduir fins a 1mL, es va introduir 
a un vial, s’hi van introduir 10uL de patró de recuperació i es va analitzar per CG-EM. 

 
 

c) Resultats 
 

Pel que fa a aquesta mostra donat que els pics surten en el cromatograma 
corresponent a l’extracte de l’aigua del DP tenen una cua que s’atribueix a l’acetona, 
es resolt no utilitzant-la com a solvent. 
 
(Observar figura 23 annexes) 
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5.6.16 Setzena prova: SPE de la BA usant com a solvent el diclorometà 
 

 
a) Mostra  
 
Aigua de la bassa anòxica, de la depuradora de Manresa. 

 
 

b) Procediment 
 

El mateix procediment descrit en l’apartat 5.6.15, però en aquesta prova es van fer 
dues filtracions prèvies: una només amb fibra de vidre i l’altre amb l’equip de filtració al 
buit. L’altra diferència respecte a l’anterior, és que només es va utilitzar diclorometà 
com a solvent per arrossegar els compostos orgànics retinguts en la columna. 
 
 
c) Resultats 
 
L’espectre de masses va sortir correcte( sense soroll de fons), pel que es va resoldre 
que les extraccions es faran d’acord amb aquest procediment ( 5.6.16) 
 
(Observar figura 24 annexes) 

 
 

5.7 Procediment. Resolt per fer les extraccions SPE i L-L 
 
 
5.7.1 Introducció 
 
 
En aquest punt s’explica com s’han realitzat els mètodes d’extracció líquid –líquid i 
d’extracció en fase sòlida, en haver-los establert com el més eficients raonat en base a 
les 16 proves descrites en l’apartat 5.6. 

 
El mètode SPE s’ha assajat amb les quatre mostres d’aigües provinents de la 
depuradora de Manresa: DP l’aigua de la sortida del decantador primari, BA l’aigua de 
la sortida de la bassa anòxica, BO l’aigua de la sortida de la bassa òxica i ST l’aigua 
de sortida del decantador secundari. 

 
 
5.7.2 Procediment del mètode d’extracció líquid –líquid 
 
 
a) Preparació de la fibra de vidre 

 
Es neteja la fibra de vidre amb metanol, per tal d’eliminar tot tipus de brutícia, 
especialment els greixos que pugui contenir degut el contacte amb els dits dels 
manipuladors 
 
La neteja de fibra de vidre es farà cada vegada que es canviï la fibra. 
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b) Preparació de la mostra 
 

Es fa una primera filtració abans de començar l’extracció líquid -líquid amb l’embut 
decantador. En aquest cas només se’n fa una donat que no s’utilitza la columna. Com 
menys es manipulin les mostres més s’evita l’alteració dels resultats.  
 
La filtració es fa amb un embut cònic que conté fibra de vidre, la qual serveix per 
eliminar els sòlids en suspensió. Amb una pipeta de 50mL es pren l’aigua de l’ampolla 
(1L) i es fa passar per la fibra de vidre. A la fibra de vidre hi queden retinguts els sòlids 
en suspensió. L’aigua filtrada es recull en un matràs de 500mL. 
 
 
c) Preparació  de l’embut de decantació amb suport 

 
Abans de començar l’extracció líquid´-líquid, cal preparar la xeringa desmuntable. 
S’addiciona fibra de vidre a l’embut de decantació amb suport, i s’hi fa passar 
diclorometà per netejar-la donat que s’ha tocat la fibra amb les mans. Neta la fibra de 
vidre, es renta la síl·lica amb diclorometà i s’introdueix a la columna, a sobre de la fibra 
de vidre. Finalment s’addiciona el sulfat de sodi, el qual es neteja amb diclorometà 
després de introduir-lo en la columna. 
 
 
d) Extracció líquid-líquid 

 
La mostra del matràs, preparada segons el procediment descrit en l’apartat (b), es 
passa al decantador de 2L i s’hi addicionen 10 µL de patró intern, i es sacseja. 
 
Es faran dues extraccions amb 50mL de diclorometà cadascuna. 
 
En cada extracció, s’addiciona 50 mL de diclorometà a l’embut de decantació i es 
sacseja. Al principi no s’ha de sacsejar gaire fort perquè es genera molta pressió, pel 
que cal destapar-lo de tan en tan per deixar sortir els gasos generats en el decantador. 
Això es realitzarà durant uns 5 minuts i a continuació es decanta la capa inferior de 
diclorometà, que es fa passar per un embut cònica, preparat segons el procediment (c) 
descrit. 
 
En l’erlenemeyer de 250mL es recull el diclorometà que es decanta a velocitat 
constant, ni molt ràpid ni molt lent, de manera que l’aigua queda retinguda en la fibra 
de vidre. 
 
Es fa una segona extracció amb els 50mL de diclorometà, i també es recull en 
l’erlenmeyer. 
 
Recollits els aproximadament 100mL de diclorometà en l’erlenmeyer, es fa filtrar de 
nou per tal d’assegurar que s’ha eliminat la possible humitat, i es passa a un flascó 
evaporador, en forma de cor. 
 
 
e) Evaporació del diclorometà 

 
S’addicionen 3mL d’isooctà al flascó evaporador en forma de cor, el qual conté la 
solució de diclorometà resultant de l’extracció (segons el procediment descrit en 
l’apartat (d)). Així l’evaporació no es tant ràpida perquè l’isooctà té una temperatura 
d’evaporació més alta que la del diclorometà. 
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L’evaporació es fa amb el Rotavapor Büchi 011 amb bany d’aigua Büchi 461, la 
temperatura del bany no ha de ser superior a 40ºC. El buit del rotavapor es realitza 
amb la bomba de membrana PC 500 series. 
 
La mostra problema s’evapora fins a 1mL; que es passa a un vial de 1,5mL. Finalment, 
s’addicionen 10 µL de patró de recuperació. La mostra està apunt per analitzar-la per 
CG-EM. En cas de no fer l’anàlisi a continuació, es manté la mostra en el congelador. 
 
 
5.7.3 Procediment del mètode d’extracció en fase sòlida 
 
 
a) Preparació de la fibra de vidre 
 
En la SPE es realitzen moltes filtracions, i una d’aquestes es fa amb fibra de vidre.  
 
Es neteja la fibra de vidre segons el procediment descrit en l’apartat 5.7.2.a, no cal que 
sempre s’utilitzi el mateix solvent; de fet serà funció del tipus de compostos orgànics 
que es tracten. Es important recordar que la neteja es realitzarà cada vegada que es 
canviï la fibra. 
 
 
b) Preparació de la mostra 
 
Abans de començar l’extracció en fase sòlida amb la columna ISOLUTE, es filtra dues 
vegades per tal d’eliminar els sòlids en suspensió. La primera es fa amb un embut 
cònic i fibra de vidre, i la segona amb l’equip de filtració al buit. És importantissim fer 
aquestes filtracions per tal d’evitar que s’obturi la columna. 
 
Per l’extracció en fase sòlida es parteix de 500mL de mostra d’aigua, dels quals 
495mL seran d’aigua i 5mL metanol. S’addicionen 10 µL de patró intern al matràs que 
conté els 500mL de mostra preparada. 
 
 
c) Extracció en fase sòlida 
 
Un cop s’ha posat apunt la mostra, la columna i el tub (observar apartat 5.4.3) es 
comença l’extracció en fase sòlida. Per realitzar aquesta extracció es fa servir un 
col·lector de 20 tubs de la casa Varian on s’hi connecta la columna C18 de la marca 
ISOLUTE i a la columna s’hi connecta el tub de silicona, que comunica el matràs.  
 
És primordial que el tub que comunica el matràs amb la columna es trobi a la part més 
baixa del matràs perquè així pujarà l’aigua sense cap problema, i tot seguit s’engega la 
bomba de membrana, PC 500 series, que genera el buit. La bomba ajuda apujar 
l’aigua pel tub i que vagi a parar a dins de la columna, de manera que l’aigua passi per 
la columna i la matèria orgànica es quedi retinguda dins de la columna. 
 
És importantissim que no es produeixi cap fuita perquè sinó el buit no es perfecte i 
l’aigua no puja pel tub, i per tant no pot arribar a la columna. En aquest experiment la 
bomba de membrana ha treballat a una pressió de 670mbar  
 
L’aigua ha de passar per la columna a una velocitat constant, aproximadament a raó 
de 10mL/min. A mesura que l’aigua va pujant pel tub, i va cap a la columna, aquesta 
es va obturant fent disminuir la velocitat de filtració. Per tal de que la velocitat es 
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mantingui constant, cal augmentar la pressió de la bomba de manera que es recuperi 
el buit que hi havia anteriorment. 
 
 
d) Assecat de la columna 
 
Quan ja s’han fet passar els 500mL de mostra per la columna, aquesta s’ha de deixat 
assecar. Primerament, es deixarà una estoneta fent el buit i després es deixa durant 
uns 20 minuts fent passar un corrent de nitrogen per acabar-lo d’assecar. 
 
És molt important que la columna estigui completament seca quan s’injecta la mostra 
al cromatògraf de gasos, donat que l’aigua el pot espatllar.  
 
 
e) Extracció de la matèria orgànica de la columna 
 
Un cop la columna està completament seca s’hi fan passar 15mL de diclorometpa i es 
recullen en un tub d’assaig. El diclorometà arrossega les substàncies retingudes en la 
columna, de manera que després s’analitzaran en el CG-EM. 
 
 
f) Evaporació del diclorometà 
 
Abans de fer l’evaporació del diclorometà recollit en el tub d’assaig es traspassa a un 
flascó evaporador en forma de cor i s’hi addicionen 3mL d’isooctà. L’addició d’aquest 
solvent fa que l’evaporació no es realitzi tant ràpidament perquè l’isooctà té un punt 
d’ebullició molt més alt que el diclorometà. 
 
S’evapora, fins a reduir-la a 1mL. L’evaporació es fa amb el Rotavapor Büchi 011 amb 
bany d’aigua Büchi 461, la temperatura del bany no ha de ser superior a 40ºC. El buit 
de rotavapor es realitza amb la bomba de membrana PC500 series. 
 
La mostra problema, evaporada fins haver-la reduït a 1mL, es posa a un vial de 1,5 mL 
i s’hi addicionen 10 µL de patró recuperador.  
 
 
 
 
 
 

 


