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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
L'estada va tenir una durada de 6 mesos i mig i es va portar a terme entre el 10 d'abril i el 30 d'octubre de 2007 al Center 
of Applied Geosciences (ZAG) de Tübingen, Alemanya. Durant l'estada es va adquirir la tècnica per a la realització 
d'isotermes d'adsorció aplicant-la posteriorment a l'estudi de dos compostos del grup dels alquilfenols (nonilfenol i 
octilfenol). Aquestes isotermes es van realitzar en diversos sediments provinents de la conca hidrogràfica del riu Ebre i 
en altres dos materials (lignit i torba), tots ells amb diferent contingut de carboni orgànic total (que varia entre 0,4% per a 
un dels sediments i 47,8% per a la torba),  per a estudiar la influència d'aquest paràmetre en els comportament del 
nonilfenol pel que fa a l'adsorció. Per altra banda es va afegir l’octilfenol a l’estudi, tant per separat com en combinació 
amb el nonilfenol, i es va extendre la isoterma per al nonilfenol a concentracions més baixes, properes a les 
concentracions que es poden trobar d’aquest compost al medi. Aquestes últimes isotermes es van realitzar utilitzant en 
tots els casos un dels sediments del riu Ebre, amb un contingut de carboni orgànic del 5,8 %, per a poder comparar els 
resultats sense la influència d’aquest paràmetre. Totes les mostres es van analitzar utilitzant un cromatogràf de gasos 
acoblat a un espectròmetre de masses. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The stay taked place in the Center for Applied Geoscience (ZAG) of Tübingen, Germany, during 6 months and a half, 
from 10th of April until 30. During the stay, the technique for the achievement of adsorption isotherms was acquired. This 
technique was applied to the study of two compounds of the alkylphenol group (nonylphenol and octylphenol). These 
isotherms were realised on different sediments from the Ebro river basin and on two other materials (lignite and Pahokee 
peat), all of them with different content of total organic carbon (that varies from 0,4 % of one of the sediments to 47,8 % 
for the peat), to study the influence of this parameter in the behaviour of nonylphenol in the adsorption. On the other hand, 
octylphenol was added to the study, both at the same time and also separately. The adsorption nonylphenol isotherm was 
also extended to low concentrations, closer to the environmental ones. All these last isotherms were achieved using only 
one of the sediments from the Ebro river basin, with a total organic carbon content of 5,8 %, to be able to compare the 
results without the influence of this parameter. All the samples were analyzed using a gas chromatograph coupled to a 
mass spectrometer. 

 



           

 

 
Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

 
INTRODUCCIÓ 

En el context del projecte europeu AquaTerra s’ha realitzat una monitorització de diversos contaminants durant 3 anys a la 

conca hidrogràfica del riu Ebre. En aquesta conca les activitats agrícoles i industrials així com les concentracions urbanes 

són la causa de considerables problemes de contaminació des de fa molts anys. Els compostos prioritaris mesurats en les sis 

campanyes realitzades, tant en aigua com en sediments, estan inclosos a la Directiva 2006/11/CE, que aboleix les 

Directives 76/464/CE i 2455/2001/EC. D’entre els resultats obtinguts d’aquest estudi, el grup dels alquilfenols (nonilfenol i 

octilfenol) és el detectat més freqüentment, pràcticament al 100 % dels punts de presa de mostra, i a unes concentracions 

més elevades, tant en aigua com en sediments.  

En base a aquests resultats i al fet que són compostos emergents, aquest grup de compostos es va seleccionar per a la 

realització d’un estudi més complet que donés informació sobre el seu comportament al medi. Aquest estudi consisteix en 

la investigació de les isotermes d’adsorció del nonilfenol i l’octilfenol en sediments provinents de la conca hidrogràfica de 

l’Ebre i en altres materials (lignit i torba), tots ells amb diferent contingut de carboni orgànic total. 

L’adsorció és un procés pel qual les substàncies presents a l’aigua s’acumulen a la superfície de les partícules que hi ha 

presents en aquesta fase. En el cas que ens ocupa aquesta adsorció és la que es dona entre el nonilfenol i octilfenol i els 

diversos sediments, lignit i torba utilitzats en el present estudi. Aquesta adsorció es regeix per isotermes calculades quan es 

dóna l’equilibri en la distribució del contaminant entre la fase aquosa i la sòlida. Aquestes isotermes obtingudes de forma 

experimental es poden aproximar a la relació empírica coneguda com isoterma de Freundlich: 



 

 

CS=KFr . CW
n 

On CS és la concentració en l’equilibri a la fase sòlida, CW és la concentració a l’equilibri  a la fase aquosa, KFr és la 

constant de Freundlich o factor de capacitat i n l’exponent de Freundlich. 

Els objectius del present estudi són la determinació de les isotermes d’adsorció del nonilfenol en diversos sediments 

naturals i altres materials amb diferent contingut de carboni orgànic total per a veure la influència d’aquest paràmetre en el 

mecanisme d’adsorció, així com les diferencies entre l’adsorció del nonilfenol i de l’octilfenol, realitzant les isotermes 

d’aquests compostos tant conjuntament com per separat. 

 

METODOLOGIA 

Per a la realització de les isotermes es va pulveritzar tant els sediments com el lignit i la torba, assegurant així l’equilibri en 

un temps raonable. Cada isoterma constava de cinc punts de concentració creixent en aigua, que es van preparar sempre per 

triplicat i en vials de 20 mL. La quantitat de sediment afegida a cada vial es mantenia constant, així com la quantitat 

d’aigua milli-Q desgasificada, intentant sempre que hi hagués el menor espai de cap possible. A aquesta barreja d’aigua i 

sediment s’afegia la quantitat necessària de compost per a assolir la concentració desitjada. A més a més per a cada 

concentració es va preparar una referència, també per triplicat, en la que només s’afegia aigua i el compost i que es va 

utilitzar per avaluar les possibles pèrdues. Així mateix, ja que l’experiment es va realitzar amb sediments naturals que 

contenien una certa concentració dels compostos d’estudi, va ser necessari fer blancs per a controlar una possible 

contribució d’aquesta contaminació a l’aigua. Els vials es van agitar durant una setmana a la foscor i a una temperatura 

constant de 20ºC. Passat aquest es va fer una extracció líquid-líquid de la fase aquosa de les mostres amb ciclohexà, 

prèviament centrifugades per a evitar extreure també les partícules de sediment. Totes les mostres es van analitzar amb un 

cromatògraf de gasos acoblat a un espectròmetre de masses. 

 

RESULTATS i DISCUSIÓ 

Totes les isotermes realitzades es poden dividir en dos grups segons els objectius plantejats inicialment: 

1. Isotermes d’adsorció de nonilfenol en diversos substrats 

Es van realitzar isotermes per al nonilfenol en cinc materials amb diferent contingut de carboni orgànic total (TOC), 

tres d’aquests materials eren sediments provinents de la conca hidrogràfica de l’Ebre (R0, T8 i R20) i els altres dos eren 

lignit i torba. 

 

Material TOC 
Sediment R20 0,4 % 
Sediment R0 5,8 % 
Sediment T8 8,2 % 
Lignit  38,9 % 
Torba 47,8 % 

 

Es van realitzar les isotermes per tal d’avaluar la dependència del procés de adsorció del nonilfenol amb el contingut 

de carboni orgànic del substrat. Es va obtenir, amb excepció de la lignit, una correlació positiva entre el contingut de 

carboni orgànic del substrat i la quantitat de compost present en aquest, que indica que la adsorció és més forta quan més 

carboni orgànic conté el substrat. És a dir, com major és la KFr més important és l’adsorció del compost al sediment. En el 



 

 

cas que ens ocupa la KFr augmenta a mesura que augmenta el contingut de carboni orgànic del substrat, amb la clara 

excepció del lignit. 
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2. Isotermes d’adsorció de nonilfenol i octilfenol en un sediment 

Ampliació de les isotermes realitzades amb el nonilfenol afegint octilfenol tant per separat com en el mateix 

experiment així com l’extensió de la isoterma de nonilfenol a concentracions més baixes, properes a les que es poden 

trobar al medi. Totes aquestes isotermes es van portar a terme utilitzant sempre com a substrat el sediment R0 amb un 

contingut de carboni orgànic del 5,8 %. Es va observar que tant el nonilfenol a concentracions altes com més baixes es 

comporta de la mateixa manera, ja que les dues isotermes tenen uns valors molts similars per als dos paràmetres 

considerats (KFr i n). Pel que fa a l’octilfenol l’adsorció és una mica més dèbil que per al nonilfenol, fet que s’observa en 

una KFr més petita .  
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Pel que fa a la combinació en un mateix experiment dels dos compostos es va observar un comportament similar 

en el cas del nonilfenol i una adsorció encara més dèbil per a l’octilfenol quan aquest es trobava en la presència de 

nonilfenol. 
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