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En aqiiest trel'all es presenten dife- 
rents estr,<legies dcscnvolupades per a 
I'extiacció fluida supercrílica i la dctcr- 
ininació de conraii?inanrs oi-ginics (hi- 
drocarhurs aliFirics i aroniatiis, organo- 
clorats) en sois i sediiiients. hixí, 
I'aplicació d'un disseny experiiiirnial 
liíbrid ha resultar extieinadainent útil 
pcl que fa ü l'optiinització de les raria- 
bles d'exiracció (~->rrssió i ternperaturai 
Per alua band-i, I~eiii investigat I'aplica- 
ció de difei-ents iiiodificadors del dioxid 
dc c.iiboni per efectuar extraccioiis 
quantitütives de diferents agents fitosa- 
nitaris del sol. El resulvdt iries rellevant 
pel que fa iiI rendiilient d extracció és la 
gmi? sclccti\~itnt dels inodificndors org:'- 
nics avaluar? En aquesr seiitit, es por 
esiiiiiar el ripus i l  interacció pre~alent 
entre el contaiiiinant i la iiialriu, ja que 
I'cxrraciió 1.c contiolada per un meca- 
nisiiie de dcsplacaiiient, i es necessii-ia 
una siiiiilitud entre les propietats del 
coii~aiiiinant i lrs del iiiodific3dor 
hquesla Iiip6tesi de lreball s'il~lustrari 
dinb l'exti-.%celó de 1'arr:iiina i el ]?iiirrii- 

carb de sbls containinats pei acti\rirats 
agrícolcs. 

P&I?~LILFS  CLALI. SOIS conLaiiiinaLs. 
coniaiiiinanrs orginics 131-iorilaris, ex- 
tr. ACCIÓ . .' íl~iida s~/>e~-crít ica,  o~tiinit7aciÓ 
rriultivariant, vüliclació de les nietodolo- 
gics analítiques. 

RESUMEN 

En el trabajo realizado se presentan 
las diferentes esira~egias desarrolladds 
para la exti-acción fluida supei-ci-ítica 
(SFE) y 13 deterniinacióri de contairii- 
nantes orgánicos (Iiidrocarburos alifiti- 
cos y aroináticos, organoclorados) en 
suclos y scdiiiicntos La 3pliiación de 
un diseno cxperirriental híbrido Iia re- 
sultado ser rxtreinailaniente útil por lo 
que respccta a la optiiriización de las 
\.ari~bles de extracción (presión y tein- 
pei-atura) I'or otro lado, se lia investi- 
gado la aplicación de diferentes iiiodi- 
ficadores del dióxido de carhono pa- 
ra efectuar extracciones cuantirativas 
de diferentes agentes fitosanitarios del 
suelo El result:ido niis rele\.ünre. por 
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cstc scntido. s r  puede estiniar el tipo 
de interaición prevalente entre el con- 
taininante y la matriz, debido a que la 
extracción viene controlada por un iiie- 
canisrno dc desplazainirnto, y es nrce- 
sariü una siniilitud entre las propieda- 
des físico-quíiiiicas del contairiinantr y 
del inodificador. Esta hipótcsis de tra- 
b a ~ ~ .  se ilustrará con la cxtracciói? de la 
atraíina y el pirimicarl? di: suclos conta- 
minados por actividades agrícolas. 

I',ki..\kmAa CIAVE. suelos containina- 
dos. conraiiiinantrs orgánicos priorita- 
rios, extracción fluida supercrítica, opti- 
inización iiiultn-ariante, validación de 
las ii~ctodologias analíticas. 

ABSTRACT 

Tliis study pirrcnts diffrrrnt strate- 
gics dcvcloped for t11e rxtraction of su- 
periritical fluicl and the identification of 
organic pollurants (aliphatic and aro- 
iiiatic hydrocarbons, organo-cliloraie 
cornpounds) fioin soils and srdimrnts. 
Tlie application of an experiniental de- 
sign witti iiiulti-linear rrgression has 
proved to bc a powcrf~il inethod for 
optirnising thc rxtraction vari'1b1rs 
(prcssurc and trrriprrüture) Thrrefore, 
difkrent carbon clioxide modifiers havr 
been evalua~ed in oider to achieve an 
efficient extraction of agricultura1 che- 
iiiicals from contariiinated soils The 
inost iinportant result for the recoveT 
study is the high srlectivity of the inodi- 
ficrs tested. In this sense, this seleclivily 
could be a t««l for estimating the preva- 
lenr interaction bemeen soil and arialyte, 
given that the extraction inechanisii~ is 
based on displacetrient froin the inatrix 
providcd for thr iiiodifier, which coin- 

petes for tlir sanic active points of tlir 
analyte. Therefore, it is neiessaw to 
ha\-e similar physical-clieinical proyirr- 
tirs brt\veen tlie contaminant 2nd thc 
modifier The extracrion of atraiinc and 
piritiiicarb froiii containinateci soil 
would illuslrale ~h i s  liypolliesis 

Keu WOKDS. contarninated soils, 
priority pollutants, supercritical íluid 
extraction. ni~iltivariate optimisation. 
\.alidation of analy~ical inr~hodologies. 

Durant rnolt de teiiips, el Soxhlet o 
la soiiicació Iian cstar Ics tecniqurs 
d'extracció niés urilitzades per coiltarrii- 
nants organics seiiiivolitils (PAHs, 
PCBs. pesticides .) de sóli i sediinents. 

La necessitat dc tCcniques iriés efi- 
cients i econ6miques lid generat un 
considerable interes en I'rxrracció flui- 
da supercritica (SFE) con1 ;i tecnica al- 
ternativa als in?todes convencionals 
per tova una serie d'awnratges. i) velo- 
citats d'extracció superiois, ii) reducció 
de la quantitat de dissolven~s. iii) viable 
per a 1 rxtracció de cornpostos ternioli- 
bils, iv) selectivitat potencial en l'exrrac- 
ció en funció de la densirat del fluid, v) 
reducció del cost, vi) eliiriinació dels 
passos de concentració dels analits, vi11 
acohlairiei~t ficil a tecniques croniato- 
grifiqurs (GC, SFC, TLC. HI'LC). 

1.1. Propietats fluids supercrítics 

L'inceres en aquest estar de ia niare- 
ria rau en llurs caraclerísuques fisico- 
quínuqurs, les quals són interi~iedies 
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entre les dels Iíquids i les dels gasos ment rnitjancani la variació de la pres- 
(taula 1) sió i la teiiiperarui-a (figui-a 1). 

w 
(1 atm, 15-30 'C) 

Coi11 es pot apreciar a la fdula 1 ,  

i-especte a les seves propierats cineti- 
qucs, aquests fluids trnen viscosirats 
de cinc a deu vegades trienory que les 
drls Iíquids, fet que produeix coefi- 
cients de difu<ió ele\rats La iiifu5ibilitat 
del fluid disiiiinueix en augiiientdr la 
prcssió, I augiricnra aiiib la iriiiperatu- 
sa. Des del punt de vista teriiioclini- 
iiiic. rls fluiils sulierci-ítics presenten 
densitats de ceni '1 r i i i l  vegades supe- 
i-iors a les dels gasos, la qual cosa es 
tradue~u e11 poders sol\.atai~ts propers 
al? drls Iíquids Cal dir que la densiiat 
d'aquesis fluids es relaciona direcia- 
iiirnt ainh la 111-essió i la trrnpei-atui-a. 
Prrndrciri en consideració que el po- 
der sol\raiant dels tluids es iiieslira 
aiiib el p3riiricti-e de soliil~iliia! de Hil- 
drrbiand (61, el qual es pot repi-esei3- 
rai per 1.1 seguent coi-i-elació eiiipíi-ica 
(Giddings et al., 1968) 
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on Pc es la lirrssih ciitica del fluid, p 6s 
la densitat del tluid superci-ític i p,  5s la 
densiiar del Huid en esla! líquid; podeiii 
variar la foi-ja solvabant del fluid ficil- 
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Així doncs. les propielalb dels fliiids 
s u p w c r í ~ ~ c ~  6s a dir, difusn>iials i visto- 
sirats propei-es a les dels gasos, teiisió 
ruprrficial nul la i densitars prbxiiries a 
les dels líquids coiiil'inades aiiill un po- 
des solvaiani, depenenr de la pressió i 
Id tct~ipeiatui-d. han provocar la ripida 
expaii"ó d'aquests fluids en cls úlrinis 
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an)s cn la química analítica (Rayona. I'analit ha de ser transferir de la cel la 
199+). d'extracció al sisteiiia de recol leició de 

la iriostra 

1.2. Extracció amb fluids 
supercrítics 

A I'liora d aborda1 un procés d ex- 
tracció arrih fluids supercrítics (SFE) 
pocli-íeni dividir el procés glol~al en dos 
processos clarainent diferenciats que 
podrieiri anornenar pro~6s iie de.soic~Ó I 

pmcés d k /  lució En el priiner procrs 
I'analit ha cie passar de la ir~atiiu de la 
tnostra al tluid supercrític i vindria con- 
trolar principalinenl per les interac- 
cions fisicoquíiiiicjues entre I'andlil, la 
rnatriu i el fluid supercrític. El priiricr 
procés depen de la solubilitarzió de l a -  
nalit en el SF. de les interaccions nia- 
triu-analit i de les liinitacions cinetiques 
(figura 2) Pel que fa al scgon procés 

El priirier requisit que lva de coiii- 
plir I'analit 6s que tingui srificient solu- 
bilitat en el fluid exiraclor. El fluicl niés 
ucililzat en la SFE és el d16xicl cle carbo- 
ni, gricies, principaliiicnt, a les seyes 
consrants crítiques relativünient Liaixes 
( j l , l  "C i 72,s bar) Altres avantacges 
d'aquest fluid son la possibilitai d'oble- 
nir-lo d'clc~ada purrsa a un cost relati- 
vainent brrix, i el Tet d'esser, a iiiCs, in- 
eri i no tdxic. En el cas que I'analit 
sigui inoderaclainen~ polar, acluest no 
sera prou soluble en el dioxid dc car- 
boni, el qu;il és apolar Llavors es pot 
utilitzar un altre fluid supercrític o. iriés 
habitualiiient, un iiiodificador (nieta- 
nol, acelona ... ) que pugui auginentar 
significativanicnt I:I solubilitat de I'ana- 

FIG. 2 .  1ntt.i-relnció entt-e els,/uclors que controlen i'e~vlrucc~ó qiln~zl1tniir.u de 
~onturninnrrt.~ en niostres a?nb~an/ub 



Iit en el solvent Un altre cfcctc que por 
ienir el inodificador 6s la coiiipeteniia 
airib I'analii pels Ilocs ;ictius de 13 ina- 
triu. Aiguns dels rcquisits clue 1i.in de 
coiriplir les suhsrlncics utilirzades con1 
a niodifiradors són. i) que siguin iiiisci- 
Ides aiiib el Huid extraciant, ii) no tó- 
sics, iii) no corrosius, n.) acceptahles 
per al inedi aiiihient Un:i alti-a altrrna- 
tiva d'augirietitar i'extiact~liilirar del so- 
lut és derivautzant-lo, cle manera que 
els derivais siguin iiienys polar? i ,  per 
rant, 131-esrntin una soluhilitat inii.s alta 
en el solvent superciític. 

Respecte :i la iiialriu, a<]ucsla pot te- 
nir iin efecte iiiiporiani en el pt-oces 
d'cxtiacció. í s  iinpomnr tcnir e n  
Lorripte les possibles iilteraccions de 
l'aiialit aiiib ia niatriii. les diferents 
suhstincies cxtraciahles de la iiintrili. la 
Iiutiiirat o la porosirat de la iiiatriu 

Respecte al sisreiiia de recol lecció 
de la in»?tr:i. podiíein diferenciar dos 
inodes d'oliei-ació en la SFE Aquest 
por scr ,fora línia (ofFl~i?e), en que es 
reciill l'extracte, o lié pot ser ,.en Iíriia,. 
(072-izne), és a dir. acol>lat ainb técni- 
que.? dc separació i quantificació. [.'a- 
cohlaineix en 1íni:i es por rraliriar aiiib 
iilattius ieldtivairienr siiriples i quan no 
hi hagi suhstincirs que iiiteriicreisrii 
en la deieriiiinació dels coiiiposios 
d'interes. Fn acluesi sisteiiia es reduris 
la inianipulació de la niostra. evirant-ne 
així 1iossibles contaiiiinacions, i incre- 
irieni.int b precisió i esaciiiud del irié- 
iode. 

Tor i sixó, l'aproxini~ció '~fora Iínia., 
és la inés eiiiprada. En aquesta, l'estrac- 
le és recollii ailladaiiieni per i d  de rea- 
Iitzii rl tidc[:iiiie~ir anilogn~iiciit a1 que 

s'lia obringut anib qualse\~ol dels irieio- 
des convencionals. ii fi i efecte de reco- 
llir l'extracte. es fa passar el flux de sor- 
tida del iestrictor a tiavés d'un soivrnt 
oi-ginic on els anaiits quedrn I-etinguts i 
el fluid s'evapora lTn  altre irietocle al- 
ternatiu 6s atrapar I'rutracie en un ;id- 
sorhent solid (sílice, C,,) i després fer 
un'\ cl.lució ainb un solvent pcr rccollir 
I'cxtracrc. 

Si h6 l i i  ha noiiihrí>ses vari;iblrs clue 
poden afectar cls rcndinients d'exti-ac- 
ció, les iriés significarives són la prcssió, 
la trnipri-atura, el iluid extractor i el 
inodificador. Així doncs. és nriessari 
aplicar una esiralegia que siiiiplificj~ii el 
procés d'opriiniizació del nietode =si- 
caineni, lii Iia tres enfocarneiits un és 
fer una o~iriiiiització srq~iencial de les 
variables. el e g o n  és fer una optiiriitza- 
ció estadísiica utilitzint t2cniqurs de 
disseiiys despri-inients, i l altre és de- 
diiir les condicions d'exrracció a partir 
de les dades fisicoquíiniques (soluhili- 
tlit) deis soluts qiie s'lnn d'extreure 
hlalgi-at :iix6. a causa cle la cornplexitat 
de I extracció de coniariiinants orginici 
ile ~iiairius ai~ihienhls, el iegon inélode 
és el riiés sat~sf~ictori, ja qiie ens periiiel 
fri I'opriiriitz~icií, tcnint en coiiiptc iiiol- 
tes variables airib iin nonibre rediiir 
d'experiinents 

A continuació es descriuen dife- 
rents aplicacions que Iieni desenvolu- 
pat per 13 deterriiinació de contaiiii- 
manis priorilaris del tipus hifenils 
policlorliis (PCBs), hidrocarhurs aroiiii- 
tics policíclics (I'AIIs), carl>aniats i 
s-triazines en sois i iediinents coritairii- 
nats 



FIG. 3 .  S ~ ~ p e ~ i c z e s  de lie.qpo.sta ( fe  la 
reci~pcmcró de A l  PCB.s (suma deis 
conglinere~ ILF'AC 12 101, 1 53, 138 i 
180) z R)l'AHsG in/z 184, 178, 1% 
198, 202, 206 2.34, 228, 252, 276 z 
278) enjunció de la canai-16 de la 
pr-css16 z 161 temperatz~i-a Les sz~perficzes 
de resposta jowii ohtzngudes 
mitja~z~arzt t~iz dl.s.ienj1 experiiizetztal 
hib17d. L~1j~t.st de les s i ~ p e ~ f i ~ e s  es !:ar-en 
rcuiilz~rrper 1121[/ü d ' ~ ~ n i i  regressi6 
rnultilrizeal 

2. RESULTATS 1 DISCUSSIÓ 

2.1. Determinació de PAHs y PCBs 
e n  sediments 

Lopritriirzació de les variables d'ex- 
trdcció d'aquests coniaminai~ts rn un 
sedinient marí es va realitzar rriirjanjant 
un disseny hctorial híbrid (Fernindez 
ct a l ,  1996). t o ~  considcranr siiniilrinia- 
inent la pressió i la tcinpcwcuia. S'ava- 

lui tainhé ia possibilivat d'cxtracció se- 
lectiva d'aquests coinpostos niitlari~ant 
un incremeni de la polaritat del flriid 
extractant (0-10 'Yo v;v MeOH en CO,) 

Pel que fa a 1' extiacció cle PCBs. es 
va trobar que eren condicions 6ptiines 
100 "C i 200 acin (figur'i 34) AquesL fe1 
ens indicaria que l'extracció dels PCRs 
depen principalnient de la solubilitat 
del tluid. Per contra, es va trobar que 
en I'exLracció drls PAHs (figura 3B). el 
rei?tliirient d'extracció augrnenta arnb la 
temperatura (50-150 OC) i la pressió (87- 
313 atril), fet que es por atribuir a una 
interacció iinportani dels DAHs aiiib la 
rriarriu de la iriosira (Fcrnindez et a l ,  
1996) 

2.2. Determinació d'atrazina i els 
seus metabolits en un sol 

Coiii que les s-triazines són Iicrhici- 
des iiiipiiameni ~ililiizars i tenen una 
estabilitat relaiirariien~ cle\~ada, es va 
intentar la quanrificació dc l'atrazina i 
els seus nietaboiits en un sol procedent 
del delta de IEbre (tauia ir) iiiitjancant 
la SFE i la cotiiparació d'aquests resul- 
tdts arnh els ohtiiiguts ainb extiacció 
Soxhiet 

Ainb trioiiu d'obtenir resultsis quan- 

TAUU 11. Cornposzcz6 z caracter?Stiqz~e.i 
dels01 

Argila 
Llim 28 % 
Sorra 64 % 

Mal. organiia 2,5 % 





TAUM IV. COII~ IOS~CIÓ 1 

caractciísliques de/ sol 

Sorra 1 2  % 
Mat. arganica 3,3 % 

pt i  1 6 8  

S01 I 

Es van intcntar avaluar difcicnt il~iids 
extraetanes amb mociu d'obtenir una re- 
cuperaci6 qu;intitativa init]anpnt SFE 
del lxrimicarb i a\-aluar les possibles 
iiiteraccions d'aqucst pesticida polar 
aiiib el sol 

Argila 
Llim 

La figura 5 niostra els resullals ob- 
tinguts urilirzant COZ pur i rnodificat. 
Coni es pot Yeure, i encara que el piri- 
iiiicarb sigui soluble ainb diosid de car- 
boni pur. l'extracció del piritnicarb d'u- 
na matriu complcxa corn és un sol 6s 

31 '1" 
57 % 

FIG. 5 .  Estz1ilz co~npal%ltiz(de 
l@fic~Gizc~a o"tivti-acc16 SFE e11 relució 
al Soxhlei (1 00 96) de dzfercnts 
modl/icadors ol-ganics a~idlczonuls al 
dioxid de ca~boniper  a 1'i.h-tmcció de 
p i i ~ i ~ ~ ~ c u r b  L Z ' L ~ ? ~  .SO/ a c ~ r i ~ o I u  del deitcr 
de l'Ehiv Totr.7 les cixt~acc~ons, foi-en 
rc?a/ltzade.s a 100 "C; -30 .VPa i e/ volutn 
de nzoii~i~nclor addicio?zat a la ce1.l~ 
fou del 5 96 

ineficicnt. L'addició de niodificadors 
polars al CO, noinés iniliora Ileugera- 
inenc utilitzañt hlrOH coiii a triodifi- 
cador. l'aniuatcix, utilitzant dioxid de 
carhoni inodificat airih subsdncies Es¡- 
ques, s'obtenen resultats corriparablcs 
quantitativaiiienl a11113 els ohtinguts rnit- 
lancani l'exiracció Soxlet aiiib iiietanol 
(Alz.~ga el al., 1995). 

L'elevat rendiinent d extracció del 
pirirnicarb (zuhstincia bisica) oblingu- 
da mitjan~anr motlificadors hisics al 
didxid dc cirhoni, podria suggerir que 
el iriecanisii~e de conipetició específic 
de i anaii~ i el iriodificador pels llocs ac- 
cius de la riiatriu (en acluest cas, punls 
actiiis Xcids del sol) 6s el kictor prera- 
lenr que regeix el procés d'extrücció. 

Pel quc fa a 1'6s cle solvents r tenips 
d'extracció forcn signific.itivainent re- 
duics anib la SFE en cornparació arnb 
l'extracció Soxhlrt Tarrihé es va millo- 
rar la precisió del inPtode analí~ic de 
manera iiiiponanr 

3. CONCLUSIONS 

f. ~ C C I O  . .' a de containinants orgi- 

nics d'un arripli iang de polaritat de 
sóls es pot dus a tertile iriitjancant CO, 
en presencia de tnodificadors orginics 
adients, i es poden obtcnir rendirilents 
d'extracció sirnilars als dcl Soxlilct en 
un tetiips d'extracció molt inferior. La 
precisió dels inPiodes 3nalilics desen- 
volupats 6s igual o superioi- a la que 
z'obté mitjanjant I'extracció amh lile- 
tocles convencionals, ]a que la selecti- 
vitat del procrs d'extracció ta que I'es- 
tracte orginic ez pugui anaiitzar srnse 
cap tipus de purificació. Un altre 



TALIL~ \' P~opie1at.s ficzqz~es deis 
mori'f?cac?oiol-s ul~lilznls 

Metanol ID, H E  

a. Mesurat a 25 T, excepte la trietilaiiiina, que es va 
ter a 18 ' C .  
h. Mesurat eii fase gas. 
c. Possbles interaccioiis dels rnodificadors ID dipoi 
i n d u i t ,  HE po!its d'hidrbgen I A-E acd-base. 

avantatge iinportant és 13 reducció 
substrincial del voliiiii de solvent.5 or- 
b%"nics en un fdctoi- d r  10. Fii?alinei?t, 
coilstarem que els dissrnys experi- 
iiienrals factorials han resultat de graii 
iitilitat per 2 I'optitnització de les va- 
riablrs d'cxtracció. 
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