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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La determinació de compostos orgànics contaminants en aigües residuals d’origen urbà i industrial és un tema que ha 
suscitat un creixent interès, tant des del punt de vista del problema mediambiental que es deriva de l’abocament d’aquestes 
aigües al medi aquàtic públic com des de la perspectiva de reutilització de les aigües tractades en processos industrials.  
 
La majoria d’aquests contaminants no s’eliminen completament en plantes de tractament d’aigües convencionals, pel que 
s’han de controlar. Aquest fet implica desenvolupar nous processos de tractament que permetin millorar l'eficiència de 
l'eliminació de les plantes de tractament convencionals. 
 
Per tal d'investigar la presència d'aquests compostos contaminants a baixes concentracions és necessari desenvolupar 
nous mètodes analítics altament sensibles. 
 
En el nostre projecte s'han desenvolupat diferents mètodes analítics per determinar compostos orgànics contaminants en 
aigües residuals provinents de plantes de tractament d'aigües industrials, urbanes i plantes potabilitzadores, utilizant 
principalment la microextracció en fase sòlida (SPME) seguida de la cromatografia de gasos acoblada a un espectròmetre 
de masses (GC-MS).  
 
S'ha estudiat la presència de diferents famílies de compostos en aquestes aigües, com són: ftalats, amines alifàtiques 
primàries i nitrosamines. A més a més, s'han desenvolupat mètodes analítics per determinar amines alifàtiques primàries en 
llots actius provinents de diferents tipus de plantes de tractament d'aigües i plantes potabilitzadores.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
In recent years greater attention has been paid to the presence of organic pollutants in wastewater treatment plants, mainly 
because of strict environmental regulations and the possibility of reusing treated water in industrial processes.  
 
Many organic pollutant compounds may not be completely removed or degraded in conventional activated sludge treatment 
plants by the treatment processes. Therefore, it is necessary to develop new processes to improve the efficiency of organic 
compound removal in conventional plants and also investigate the presence of these compounds in these treatment plants. 
 
In order to investigate the presence of these organic pollutant compounds in wastewaters, the development of new sensitive 
methods to determine them at low concentrations is necessary. 
 
In our project, several analytical methods have been developed to determine organic pollutant compounds in wastewaters 
from different kinds of industrial and urban wastewater treatment plants and potable water plants, mainly using the solid-
phase microextraction (SPME) preconcentration  technique followed by gas chromatography coupled to mass spectrometry 
(GC-MS).  
 
Several groups of organic pollutant compounds have been studied and determined in the influents and the effluents of these 
wastewater treatment plants, such as phthalates, primary aliphatic amines and N-nitrosamines. Furthermore, some 
analytical methods have been developed to study the presence and determine primary aliphatic amines in sewage sludge 
from different kind of wastewater treatment plants and potable water plants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
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. 
 

La determinació de compostos orgànics contaminants en aigües residuals d’origen 
urbà i industrial és un tema que ha suscitat un creixent interès, tant des del punt de 
vista de la problemàtica mediambiental que es deriva de l’abocament d’aquestes 
aigües al medi aquàtic públic com des de la perspectiva de la seva reutilització.  

 
La majoria d’aquests contaminants no s’eliminen completament en les plantes de 

tractament d’aigües convencionals, pel que s’han de controlar.  
 
Les autoritats governamentals a nivell mundial estan imposant cada cop 

normatives més severes pel que fa al tractament d’aigües residuals i als límits de 
vessament. Això ha fet necessaris, en primer lloc, nous estudis de processos de 
tractament que permetin complir amb dites normatives, i en segon lloc, el 
desenvolupament de mètodes per determinar aquests compostos contaminants a 
baixes concentracions. 

 
Tenint en compte aquesta problemàtica s’estan estudiant noves tecnologies de 

tractament d’aigües residuals que s’adaptin a les necessitats del medi, i s’ha observat 
que la tecnologia dels Bioreactors de Membrana (BRM) és una alternativa a 
considerar.  

 
Els BRM són una modificació dels processos convencionals de tractament 

biològic on es realitza una substitució dels dipòsits de sedimentació secundaris per 
unes unitats de micro o ultrafiltració per membrana que s’acoblen al reactor de 
depuració biològica i que ofereixen grans avantatges en comparació amb els 
processos convencionals, com són, per exemple, la compactació del procés i 
l’obtenció d’un efluent amb una qualitat igual o fins i tot superior a l’obtinguda amb 
els processos convencionals.    
 

Per tal de controlar l’eficàcia en l’eliminació dels compostos contaminants, tant en 
les plantes de tractament convencionals com en les que utilitzen BRM, és necessari el 
desenvolupament de nous mètodes generalment cromatogràfics que utilitzin tècniques 
de preconcentració, que permetin identificar aquests compostos i arribar a quantificar-
los a baixes concentracions.  

 
Els tipus de compostos orgànics contaminants que es trobaran en dites aigües 

residuals, dependran del tipus d’indústria de la que provinguin, i per tant, caldrà 
realitzar-se una prèvia caracterització de les aigües per tal de conèixer el tipus de 
compostos que s’hi poden trobar.  

 
Durant el 2007 s’ha dut a terme la posta en funcionament d’una planta pilot amb 

bioreactor de membranes (BRM) submergides de microfiltració pel tractament 
d’aigües residuals d’origen industrial. Els BRM són una modificació dels processos 
convencionals de tractament biològic on es realitza una substitució dels dipòsits de 
sedimentació secundaris per unes unitats de micro o ultrafiltració per membrana que 
s’acoblen al reactor de depuració biològica i que ofereixen grans avantatges en 



 

 

comparació amb els processos convencionals, com són, per exemple, la compactació 
del procés i l’obtenció d’un efluent amb una qualitat igual o fins i tot superior a 
l’obtinguda amb els processos convencionals. En primer lloc la planta pilot s’ha 
ubicat en una indústria petroquímica del Camp de Tarragona, i s’ha estudiat la 
idoneïtat d’aquesta planta pilot pel tractament de les aigües residuals provinents 
d’aquesta indústria. Primerament s’han fet les determinacions dels paràmetres 
generals de les aigües residuals d’entrada i de sortida de la planta pilot amb BRM, per 
tal de controlar de forma global la depuració en la planta pilot. Els paràmetres 
generals de l’aigua que s’han determinat han estat: la demanda química d’oxigen 
(DQO), el carboni orgànic total (TOC), el pH, la conductivitat i els sòlids en 
suspensió (SS). També s’ha realitzat la determinació de la concentració de la 
biomassa en suspensió (MLSS) dels fangs actius del bioreactor de membranes per tal 
de mantenir-la a una concentració entre 10 i 12 g·L-1. Per determinar els compostos 
contaminants en les aigües d’entrada i de sortida de la planta BRM, s’ha aplicat un 
mètode cromatogràfic en el que s’ha emprat l’extracció en fase sòlida seqüencial 
(SSPE) com a tècnica de preconcentració, obtenint de cada mostra quatre fraccions de 
diferent polaritat, que posteriorment s’han determinat per GC-MS.  

 
Els resultats dels paràmetres generals de l’aigua que s’han obtingut han mostrat 

que aquest tipus de plantes de tractament amb BRM són adequades pel tractament 
d’aquestes aigües residuals d’origen petroquímic, ja que els resultats de les anàlisis 
generals de les aigües de sortida mostren unes reduccions dels paràmetres 
significatives (DQO, TOC, SS, ...), i a més a més, els seus valors són inferiors als 
límits de vessament permesos. Tanmateix, aquests tipus de bioreactors de membrana 
que tenen membranes de microfiltració no són capaços de reduir la conductivitat, i 
això podria limitar-ne la seva reutilització segons les aplicacions posteriors de l’aigua 
tractada.    

 
Pel que fa als diferents perfils cromatogràfics que s’han obtingut mitjançant SSPE 

seguit de GC-MS,  s’ha observat que els cromatogrames de les fraccions de les aigües 
de sortida mostren molts menys pics cromatogràfics i que a més a més la seva 
abundància és molt més inferior als corresponents pics de les diferents fraccions de 
les aigües d’entrada, per tant, l’eliminació de compostos ha estat eficaç, ja que s’han 
eliminat parcial o totalment. Alguns compostos contaminants orgànics s’han pogut 
identificar tentativament utilitzant la llibreria d’espectres del MS, i s’ha vist que la 
majoria dels compostos orgànics presents en aquest tipus d’aigües petroquímiques 
corresponen a compostos derivats d’hidrocarburs, alquil benzens, fenols, àcids 
carboxílics i derivats d’esters. L’estudi realitzat ha donat lloc a un article científic 
publicat a la revista Water Air and Soil Pollution (Llop A, Pocurull E, Borrull F. 
Evaluation of the removal of pollutants from petrochemical wastewater using a 
membrane bioreactor treatment plant. Water Air Soil Pollut 2008; 197:349-359). 

 
Durant el 2008 la planta pilot amb BRM s’ha ubicat en una nova indústria del 

Camp de Tarragona per comprovar l’eficàcia d’aquest tipus de planta de tractament en 
la depuració d’aquestes noves aigües. En aquest cas serà una indústria que es dedica a 
la fabricació de tensioactius aniònics i no iònics i activadors de blanqueig, entre 
d’altres productes. Aquesta indústria té una planta de tractament d’aigües 
convencional que tracta les seves pròpies aigües residuals i les aigües residuals de tres 
indústries de la vora. Per tant, la composició de les aigües residuals a tractar és una 



 

 

mescla de les aigües residuals de les quatre indústries químiques diferents, i és 
diferent a les aigües residuals de la indústria petroquímica del cas anterior. 

 
En primer lloc s’ha dut a terme la posta en funcionament de la planta pilot amb 

BRM. A continuació hem realitzat les anàlisis de les aigües d’entrada i de sortida de 
la planta amb BRM, i també de les aigües de sortida de la planta de tractament 
convencional d’aquesta indústria. Els paràmetres de l’aigua que hem analitzat han 
estat la DQO, els SS, la terbolesa, el pH, la conductivitat, el nitrogen total i el fòsfor 
total, com a indicadors de control de la depuració. També hem analitzat els fangs 
actius del bioreactor de membranes i del bioreactor de la planta de tractament 
convencional per determinar-ne la concentració de biomassa en suspensió (MLSS) i 
per efectuar l’observació al microscopi dels microorganismes continguts en aquests 
fangs actius. 

 
A continuació hem realitzat una caracterització de les aigües residuals industrials 

d’entrada i de sortida del BRM i de la planta convencional, utilitzant un mètode 
cromatogràfic emprant la microextracció en fase sòlida com a tècnica de 
preconcentració (SPME) seguida de GC-MS. En aquest cas, a més a més, s’han 
determinat una família de ftalats i un adipat: dimetil ftlalat, dietil ftalat, di-n-butil 
ftalat, butil benzil ftalat, bis(2-etilhexil) ftalat, di-n-octil ftalat i bis(2-etilhexil) adipat 
ester. Aquests compostos són utilitzats en molts tipus d’indústries, principalment con 
a agents plastificants en plàstics i també com a additius en pintures, pegues, 
lubricants, productes farmacèutics, cosmètics i pesticides. Com que els ftalats no estan 
units covalentment als productes, poden introduir-se al medi ambient i com s’ha vist 
en alguns treballs, s’han trobat en aigües residuals i fangs actius de plantes de 
tractament convencionals urbanes i industrials. L’estudi realitzat ha donat lloc a un 
article científic publicat a la revista Water Science and Technology (Water Science 
and Technology (Llop A, Borrull F, Pocurull E, Water Sci Technol. 2009;60(9):2425-
37). En aquest treball s’ha vist com molts d’aquests compostos no podien ser 
eliminats completament en ambdues plantes de tractament, la convencional i la de 
bioreactors de membrana, però tot i això, la utilització de BRM permetia obtenir una 
aigua de sortida menys tèrbola i amb menys sòlids en suspensió, i també s’ha observat 
una lleugera millora en l’eliminació dels ftalats en les aigües de sortida en la planta 
utilitzant BRM, comparada amb la planta de tractament convencional. 
 

Altres famílies de compostos que s’han volgut determinar a continuació són les 
amines alifàtiques de cadena curta, ja que aquesta indústria sintetitza tensioactius a 
partir d’amines, i també les nitrosamines, que poden ser formades a partir d’amines en 
els processos de desinfecció de les aigües en plantes de tractament. 
 

Durant el 2009 s’ha desenvolupat un mètode cromatogràfic per determinar amines 
primàries en aigües residuals industrials mitjançant derivatització amb 
pentafluorobenzaldehid i microextracció en fase sòlida amb espai de cap (HS-SPME) 
seguida de GC-MS-MS, utilitzant un espectròmetre de masses amb trampa iònica. Els 
compostos que s’han determinat han estat: metilamina, etilamina, propilamina, 
butilamina, isobutilamina, amilamina, isoamilamina, ciclohexilamina, heptilamina i 2-
feniletilamina. Aquests compostos són molt irritants, i poden reaccionar donant lloc a 
nitrosamines, compostos altament cancerígens. Aquest mètode s’ha aplicat a la 
determinació d’aquests compostos en aigües residuals de diferents orígens: plantes de 



 

 

tractament d’aigües industrials amb diferents tecnologies de tractament d’aigües, 
plantes de tractament d’aigües urbanes i plantes de potabilització. Les plantes de 
tractament on hem realitzat l’estudi utilitzen diferents tecnologies per depurar les 
aigües: plantes de tractament convencionals, plantes amb BRM amb membranes 
d’ultrafiltració i osmosi inversa. En cada cas s’ha estudiat la presència d’aquests 
compostos en el tipus d’aigua de la que prové. L’estudi realitzat ha donat lloc a un 
article científic enviat a la revista Journal of Chromatography A, i ha estat recentment 
publicat (A. Llop, E. Pocurull, F. Borrull, J. Chromatogr. A, 1217 (2010) 575–581). 
En aquest treball hem desenvolupat un mètode automàtic, ràpid i sensible, que ens 
permet detectar amines primàries en aigües a nivells de ng/L. L’ham aplicat a aigües 
residuals de diferents orígens i hem observat que la majoria dels compostos es troben 
en les aigües d’entrada i de sortida de les plantes de tractament industrials estudiades, 
a concentracions entre 0.20 i 1500 μg/L; en les aigües d’entrada i de sortida de la 
planta de tractament convencional es troben a nivells més baixos, entre 0.07 i 28 
μg/L; i en les aigües d’entrada i sortida de la planta potabilitzadora d’aigües encara a 
nivells més baixos, entre 0.03 i 1.7 μg/L.  

 
A més a més, s’ha desenvolupat un altre mètode cromatogràfic per determinar els 

mateixos compostos en llots actius provinents de plantes de tractament d’aigües 
urbanes, industrials i d’una planta potabilitzadora. El mètode que s’ha desenvolupat és 
un mètode que no utilitza dissolvents orgànics contaminants (“environmentally 
friendly”), i utilitza aigua pressuritzada en estat subcrític (PHWE) seguida de 
derivatització amb pentafluorobenzaldehid i HS-SPME seguida de GC-MS-MS, 
utilitzant un espectròmetre de masses amb trampa iònica. 

 
En cada tipus de llot actiu s’ha estudiat la presència de les amines primàries. 

Aquest estudi ha donat lloc a un article científic que s’ha enviat a la revista Analytica 
Chimica Acta, i està pendent d’acceptació. El mètode desenvolupat és un mètode 
novedós, ja que a la recerca bibliogràfica no s’ha trobat un mètode per determinar les 
amines primàries que nosaltres hem estudiat en llots actius utilitzant PHWE.   

 
Un altre treball que s’ha desenvolupat al 2009, ha estat un mètode cromatogràfic 

que també utilitza PHWE seguit de derivatització amb pentafluorobenzaldehid i HS-
SPME seguida de GC-MS-MS, però en comparació amb l’anterior és lleugerament 
més sensible i és completament automàtic. Aquest nou treball està en procés de 
redacció i s’enviarà properament a la revista científica Journal of Separation Science. 

 
Durant el 2010 s’ha desenvolupat un mètode cromatogràfic per determinar 

nitrosamines, compostos altament cancerígens, en aigües residuals mitjançant SPME-
GC-CI-MS-MS. Els compostos que s’estan estudiant són: N-nitrosodimetilamina, N-
nitrosometiletilamina, N-nitrosodietilamina, N-nitrosodipropilamina, N-
nitrosodibutilamina, N-nitrosomorfolina, N-nitrosopiperidina, N-nitrosopirrolidina i 
N-nitrosodifenilamina. Aquests compostos poden aparèixer com a productes de 
desinfecció en la cloració d’aigües de consum i d’aigües residuals. Aquests compostos 
estan classificats com a compostos altament cancerígens per la US Environmental 
Protection Agency (EPA). Aquest mètode s’ha aplicat per estudiar la presència 
d’aquests compostos en mostres aquoses, com aigua de l’aixeta i aigües residuals 
industrials i urbanes i plantes potabilitzadores. Aquest treball està en procés de 
redacció s’enviarà properament a la revista científica Journal of Separation Science. 



 

 

 
Els objectius que ens havíem plantejat a l’inici del projecte s’han assolit i 

actualment s’està redactant la tesi doctoral. Es té la previsió de presentar la tesi en un 
termini d’uns sis mesos. 


