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Introducció   
Els  vessaments  de  petroli  són  un  problema  recurrent  avui  en  dia  i  a  més,  tot  i  que  el  cru  té                      

molts  usos,  aquest  és  molt  perjudicial  pel  medi  ambient.  És  per  això  que  s’han  de  trobar                 

formes  per  tal  d’eliminar  el   chapapote ,  el  qual  és  una  fracció  molt  pesada  del  petroli,  d’una                  

manera  eficient  en  l’indesitjable  cas  que  es  produís  un  vessament.  La  recerca  que  presento                

consisteix   en   trobar   aquests   mètodes.   

  
Hipòtesis     
-La  solució  més  eficient,  és  a  dir,  que  proporciona  una  elevada  netedat  a  la  pedra  i  els                   

reactius  utilitzats  són  assequibles  econòmicament,  és  la  de  peròxid  d’hidrogen  i  clorur  de               

sodi.   

-La   llum   solar   és   un   factor   que   afavoreix   l’obtenció   de   la   netedat.   

-L’eficiència  dels  mètodes  varia  segons  la  rugositat  de  les  roques.  Dit  d’una  altra  manera,  si                 

es  tracta  de  pedres  amb  una  superfície  més  rugosa,  la  dificultat  per  extreure  el   chapapote                 

serà   major.   

  
Objectius   
-Fer  una  anàlisi  comparativa  de  l’efectivitat,  l’impacte  mediambiental  i  el  pressupost             

necessari  dels  diversos  mètodes  de  neteja  de  les  costes  on  s’han  produït  vessaments  de                

chapapote .   

-Comprovar  l'eficiència,  sota  la  llum  solar  i  l’ombra,  que  tenen  sobre  roques  de  platja                

tacades   amb    chapapote    les   reaccions   esmentades   a   les   hipòtesis.   

-Estudiar   l’efecte   d’aquestes   reaccions   sobre   diversos   tipus   de   pedres.   

-Preparar   dissolucions   de   diferents   reactius   químics   al   laboratori.   

-Trobar  un  mètode  que  no  perjudiqui  el  medi  ambient,  no  sigui  costós  i  trigui  poc  temps  en                   

eliminar   el    chapapote    de   les   roques.   

-Utilitzar   els   coneixements   propis   per   a   dur   a   terme   un   experiment.   

-Utilitzar   el   material   de   laboratori   de   manera   adequada.   

  
Metodologia   
El  treball  que  presento  segueix  el  mètode  científic,  és  per  això  que  la  part  experimental                 

consta   d’un   grup   d’estudi   i   un   grup   control.     

El  grup  d’estudi  està  constituït  per  pedres  tacades  amb   chapapote  que  van  ser  sotmeses  a                 

diverses  variables.  Les  variables  independents  són  tres:  el  tipus  de  roques  (granit  rosa  o                



granit  blanc,  ambdues  pedres  magmàtiques),  les  condicions  meteorològiques  (exposició  a  la             

llum  solar  o  sota  l’ombra)  i  els  mètodes  de  neteja,  que  són  els  següents:  NaCl+H 2 O 2   (clorur                  

de  sodi  +  aigua  oxigenada),  FeSO 4 +H 2 O 2   (sulfat  fèrric  +  aigua  oxigenada),             

FeNH 4 (SO 4 ) 2 +H 2 O 2   (sulfat  d’amoni  fèrric  +  aigua  oxigenada),   NaHCO 3 +H 2 O(d)+C 6 H 8 O 7          

(bicarbonat  de  sodi  +  aigua  destil·lada  +  àcid  cítric) ,  NaHCO 3 +H 2 O(d)  (bicarbonat  de  sodi  +                

aigua  destil·lada)   i  NaHCO 3 +CH 3 COOH  ( bicarbonat  de  sodi  +  àcid  acètic) .  Cal  dir  que  en  els                 

experiments  que  hi  participa  aigua  oxigenada  es  s’han  utilitzat  dues  concentracions             

diferents  (al  5  i  l  10%  en  volum)  d’aquest  reactiu.   La  variable  dependent  i  objecte  de  mesura                   

en  aquesta  recerca  és  l'eficiència  dels  mètodes  utilitzats  (netedat  i  cost  dels  reactius)  a                

l’hora   d’extreure   chapapote.     

Pel  que  fa  als  grups  control,  hi  ha  quatre.  Dos  d’aquests  quatre  s’han  situat  sota  la  llum                   

solar,  mentre  que  els  altres  dos  s’han  situat  a  l’ombra.  Concretament,  un  dels  grups  control                 

situat  al  sol  està  format  per  una  pedra  (granit  rosa  o  blanc,  depenent  del  tipus  de  pedra  que                    

s’estigui  estudiant  en  aquell  moment)  tacada  de   chapapote  i,  l’altre,  per  una  pedra  (granit                

rosa  o  blanc)  tacada  de   chapapote   i  submergida  en  H 2 O  +  NaCl.  En  relació  als  grups  control                   

situats   a   l’ombra,   aquests   també   s’han   distribuït   com   els   anteriors.     
  

Resultats   
Un  cop  es  van  sotmetre  les  pedres  a  les  diverses  reaccions,  s’ha  obtingut  que  les  pedres                  

que  mostren  més  netedat  són,  d’una  banda,  les  que  s’han  sotmès  a  la  reacció  de  bicarbonat                  

i  àcid  cítric  sota  l’acció  de  la  llum  solar;  d’altra  banda,  la  roca  granodiorita  que  s’ha  sotmès  a                    

la  reacció  de  bicarbonat  i  vinagre  sota  l’acció  de  la  llum  solar  i,  per  últim,  les  roques  de  tipus                     

granodiorita  que  s’han  sotmès  a  la  reacció  de  sulfat  d’amoni  fèrric  i  aigua  destil·lada  al  5  i  al                    

10%   sota   l’acció   de   la   llum   solar.     

  

Conclusions   
S’ha  conclòs  que  les  solucions  de  suc  de  llimona  i  vinagre  reaccionant  amb  bicarbonat  són                 

els  mètodes  de  neteja  més  eficients,  perquè  han  estat  les  que  han  netejat  millor  ambdós                 

tipus  de  roques  i,  per  afegiment,  els  reactius  necessaris  són  els  més  econòmics.  A  més,  la                  

llum  solar  afavoreix  l’obtenció  de  la  netedat  de  les  roques.  Per  últim,  la  rugositat  de  les                  

pedres   influeix   directament   en   la   dificultat   per   extreure   el    chapapote .     

  

En  relació  al  meu  aprenentatge  derivat  d’aquest  treball  de  recerca,  puc  afirmar  que  he  après                 

a  realitzar  una  investigació.  Per  últim,  vull  destacar  la  meva  satisfacció  per  haver  trobat  dos                

mètodes   molt   eficients   per   a   extreure    chapapote ,   els   quals   eren   desconeguts.   
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