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RESUM 

 

L’estudi de la presència i distribució dels contaminants orgànics persistents 

(POPs) en el medi ambient és avui dia un tema de gran interès social degut als efectes 

nocius que aquests compostos provoquen en el organismes vius i a la seva capacitat per 

a bioacumular-se a través de la cadena tròfica. A més dels compostos inicialment 

inclosos en el llistat de substàncies perilloses del Conveni d’Estocolm (bifenils 

policlorats (PCBs), policlorodibenzo-p-dioxines i dibenzofurans (PCDD/Fs) i pesticides 

organoclorats), i alguns que s’hi han afegit més recentment (2009), com els difenilèters 

polibromats (PBDEs) o els sulfonats de perfluoroctà (PFOS), en els últims anys s’ha 

detectat en el medi ambient la presència de nous contaminants persistents, entre els 

quals es troben les parafines clorades (CPs). Aquest fet, ha comportat que s’hagi 

proposat la inclusió d’aquests compostos en el llistat de contaminants orgànics 

persistents del Conveni d’Estocolm, que s’hagin afegit al llistat de substàncies 

prioritàries de la Comissió d’Oslo i Paris (OSPAR) i que s’hagin inclòs en la directiva 

marc de l’aigua de la Unió Europea (Directiva 2002/45/EC). Atès que la informació que 

actualment hom té a l’abast relativa a la presència i distribució del CPs en el medi 

ambient és encara limitada i que la seva caracterització i quantificació es complexa, és 

fa necessari disposar de mètodes d’anàlisi fiables, i d’elevada sensibilitat i selectivitat.   

En aquest context, l’objectiu d’aquesta tesi és el desenvolupament de 

metodologia per a l’anàlisi i caracterització de CPs i l’estudi de la seva presència i 

distribució en mostres ambientals i alimentàries. En una primera part de la tesi s’ha 

avaluat l’aplicabilitat de l’extracció assistida per microones (MAE) com a alternativa a 

les tècniques d’extracció tradicionals per a l’anàlisi de CPs en mostres de sediments, per 

tal de disposar d’un mètode ràpid i senzill que permeti la determinació d’aquests 

compostos en matrius abiòtiques d’elevada complexitat. L’ús de la MAE ha comportat 

una important reducció (fins a un 90%) del temps d’extracció  i un considerable estalvi 

en el consum de dissolvents (d’unes 20 vegades) proporcionant recuperacions superiors 

al 90%. És per aquesta raó que s’ha proposat la utilització de la MAE per l’anàlisi de 

CPs en mostres de sediments. Ara bé, l’anàlisi de les CPs per cromatografia de gasos 

acoblada a espectrometria de masses (GC-MS) requereix la seva separació dels altres 

contaminants presents a les mostres, com per exemple els PCBs, que poden ser co-

extrets i, per tant, interferir posteriorment en la determinació. Es proposa la utilització 
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de Florisil totalment activat com a adsorbent per al fraccionament dels extractes que ha 

permès la completa separació de les CPs i els PCBs amb recuperacions superiors al 90%. 

La utilització de la MAE combinada amb el fraccionament amb Florisil i la 

determinació per cromatografia de gasos acoblada a l’espectrometria de masses amb 

ionització química d’ions negatius (GC-ECNI-MS) ha proporcionat uns límits de 

detecció (LODs) força baixos, de l’ordre de 1,5 ng g-1 pes sec (dw) per les CPs i de 0,01 

ng g-1 dw per als PCBs, i una adequada precisió (RSD% < 9%). El mètode desenvolupat 

s’ha aplicat a l’anàlisi de sediments fluvials (riu Besós) i marins (desembocadura del riu 

Besós) i ha permès detectar i determinar la presència d’aquests compostos a 

concentracions entre 0,25 i 3,04 µg g-1 dw per a les CPs i entre 0,06 i 5,43 ng g-1 dw 

pels PCBs, nivells que corresponen auna zona amb una influència industrial mitjana-alta 

i confirmen una aportació difusa i constant d’aquests contaminants a l’àrea d’estudi. Per 

altre banda, la presència de les CPs en el medi ambient i en especial en entorns aquàtics 

representa un risc per la salut dels organismes vius degut a la seva elevada persistència i 

capacitat de bioacumulació a través de la cadena tròfica. Per aquesta raó, s’ha avaluat 

l’aplicabilitat d’un mètode per l’anàlisi de mescles de CPs i d’altres famílies de 

contaminants, com les PCDD/Fs, els PCBs y els PBDEs en mostres de bivalves i peixos 

destinats al consum humà procedents d’una àrea d’especial interès pesquer i ecològic, 

com és el Delta de l’Ebre. En aquest estudi s’han detectat i determinat per primera 

vegada CPs en diferents especies procedents d’aquesta zona a concentracions (3,1-141 

ng g-1 pes fresc (ww)) que són més baixes que les trobades en peixos d’altres zones 

marines. Pel que fa referència als nivells de PBDEs, les concentracions (36-827 pg g-1 

ww) són inferiors a les trobades a la literatura per peixos i bivalves destinats al consum 

humà mentre que les concentracions de PCDD/Fs, PCBs de característiques similars a 

les dioxines (DL-PCBs) i PCBs indicadors es troben en totes les mostres analitzades per 

sota dels nivells màxims establerts per la Unió Europea per aquest tipus de productes 

(Reglament 1259/2011). Per altra banda, s’ha observat una tendència a la disminució 

dels nivells PCDD/Fs i DL-PCBs en peixos procedents d’aquesta àrea amb els temps 

que confirma una reducció progressiva de la contaminació existent per aquests 

compostos a la zona del Delta de l’Ebre.  

La segona part d’aquesta tesi està centrada en l’estudi de l’aplicabilitat de la 

cromatografia de gasos multidimensional integrada (GCxGC) per a la separació i 

caracterització de les mescles de CPs i la seva posterior determinació en mostres 
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ambientals. L’avaluació de diferents combinacions de columnes tant a la primera com la 

segona dimensió ens ha permés proposar la combinació DB1 x 007-65HT per a la 

separació dels components de les mescles de CPs. La caracterització de les mescles de 

CPs es possible amb aquesta combinació de columnes atès que els components de les 

mescles s’elueixin agrupats en diverses bandes composades per congèneres per als quals 

la suma d’àtoms de carboni i clor (∑C+Cl) és la mateixa. Aquesta combinació de 

columnes permet a més, una bona separació entre CPs (contingut total de clor del 36% 

al 63%)  en funció de la longitud de la cadena carbonada, curta, mitjana i llarga (SCCPs, 

MCCPs i LCCPs), i la determinació del grau de cloració dels components de les 

mescles. Aquest fet, permet identificar la mescla de CPs responsable d’una determinada 

contaminació i per tant, seleccionar el patró de composició més semblant per dur a 

terme la quantificació. En resum, els bons resultats obtinguts en la separació dels CPs 

ha permès proposar a la GCxGC com tècnica adequada per a la caracterització d’aquest 

tipus de mescles d’elevada complexitat. En aquesta tesi s’inclou un dels primers estudis 

sobre l’aplicabilitat dels analitzador de quadrupol, com a alternativa als analitzadors de 

temps de vol (TOF), en l’acoblament GCxGC-MS per a la caracterització de mescles de 

CPs. En general, un dels principals inconvenients de la utilització dels analitzadors 

quadrupolars respecte als de temps de vol és la seva menor velocitat d’escombratge, que 

por afectar l’adequada reconstrucció dels pics cromatogràfics obtinguts per GCxGC. Per 

aquesta raó, s’han estudiat els paràmetres d’adquisició que afecten a la detecció 

d’aquests compostos, obtenint-se els millors resultats emprant una velocitat 

d’escombratge elevada, la màxima que permet l’instrument utilitzat, 9000 Da s-1, i un 

interval de masses limitat a 300 Da. L’ús d’aquestes condicions, combinat amb un 

temps d’escombratge baix (< 15 ms) permet obtenir espectres de masses de bona 

qualitat i adequada resolució, la qual cosa ens ha permès proposar l’ús d’aquest tipus de 

analitzadors per a la caracterització de mescles de CPs. 

Finalment, s’ha desenvolupat un mètode GCxGC per a la identificació i quantificació de 

mescles de CPs, PCBs i PBDEs en mostres de sediments. La combinació de columnes 

DB-1 x BPX-50 ha permès una adequada separació d’aquestes tres famílies de 

compostos en una única anàlisi cromatogràfica, aconseguint una important reducció en 

el temps d’anàlisi i simplificant el fraccionament dels extractes. El mètode desenvolupat 

proporciona baixos límits de detecció per les tres famílies de contaminants estudiades 

(1,2 ng g-1 dw per les CPs, i inferiors als 0,10 ng g-1 dw per als PBDEs i PCBs) i una 
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bona precisió (RSD%< 15%). El mètode s’ha aplicat a l’anàlisi de sediments d’origen 

fluvial (riu Besòs) i marins (desembocadura del riu Besòs) i els nivells de concentració 

es troben entre 0,27 i 3,75 µg g-1 dw per les SCCPs, entre 18,3 i 61,3 ng g-1 dw per als 

PBDEs i entre 1,1 i 24,1 ng g-1 dw per als PCBs. Aquests valors demostren que l’àrea 

d’estudi segueix rebent aportacions constants d’origen industrial i urbà d’aquests 

compostos, encara que per als sediments procedents del riu Besòs, s’observa una 

tendència a una certa disminució en les concentracions màximes amb el temps.   
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ABSTRACT 

 

Today, the study of the presence and distribution of the persistent organic 

pollutants (POPs) in the environment is a matter of social interest since these 

compounds cause harmful effects on living organisms and exhibit a high capacity to 

bioaccumulate through the trophic chain. In recent years, new persistent pollutants, such 

as chlorinated paraffins (CPs), have been detected in the environment. These 

compounds show similar characteristics and properties than those included into the 

Stockholm Convention list, the initial one with polychlorinated biphenyls (PCBs), 

polychlorodibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/Fs), organochlorinated 

pesticides, and also  those added later (2009), such as polybrominated diphenyl ethers 

(PBDEs) or perfluorooctane sulfonate (PFOS). As a consequence, CPs have been 

proposed to be included into the POP list of the Stockholm Convention and are 

considered as priority substances by the Oslo and Paris Commission (OSPAR). 

Moreover, they have been included in the list of priority hazardous substances in the 

field of water policy of the European Union (Directive 2002/45/EC). Since information 

about the levels and distribution of CPs in environment is still limited and the 

characterization and quantification of CP mixtures is a complex task, there is a need to 

dispose of reliable, sensitive and selective analytical methods for their determination in 

environmental matrices. 

The aim of this work is double, on the one hand the development of 

methodologies for the analysis and characterization of CPs and on the other, the study 

of their presence and distribution in environmental and food samples. In the first part of 

this work, the applicability of microwave assisted extraction (MAE) has been evaluated 

as an alternative to traditional extraction techniques for the analysis of CPs in 

environmental samples, in order to provide a fast and easy method to determine these 

compounds in high complex abiotic matrices. MAE allowed an important reduction on 

the extraction time (until 90%) and a considerable saving on the amount of extraction 

solvent (until 20 times). For this reason, we propose MAE for the analysis of CPs in 

sediment samples. However, the analysis of CP mixtures by gas chromatography 

coupled to mass spectrometry (GC-MS) requires the previous separation of these 

compounds from others that can be present in the sample, such as PCBs, which can be 

co-extracted and therefore can interfere in CPs determination. Florisil fully activated as 
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sorbent is proposed  for the separation of CPs from PCBs, and recoveries higher than 

90% were obtained. The use of MAE combined with a Florisil fractionation step and 

gas chromatography coupled with mass spectrometry operating on electron-capture 

negative ionization (GC-ECNI-MS) provided low limits of detections (LOD), 1,5 ng g-1 

dry weight (dw) for CPs and 0,1 ng g-1 dw for PCBs, and good precision (RSD%< 9%). 

The developed method was applied to the analysis of river (Besós River) and marine 

(mouth of Besós River) sediments and allowed to determine these compounds at 

concentration levels from 0,25 to 3,04 µg g-1 dw for CPs and between 0,06 and 5,43 ng 

g-1 dw for PCBs, which are similar to those found in medium-high industrial sites. 

These levels confirm a diffuse and constant contribution to these contaminants to the 

studied zone. On the other hand, the presence of CPs in the environment, especially in 

aquatic environments, represents a risk for the health of living organisms due to their 

high persistence and bioaccumulation capacity throughout the trophic chain. For this 

reason, an analytical method for the analysis of CPs as well as other families of 

contaminants, such as PCDD/Fs, PCBs and PBDEs, in fish and shellfish for human 

consumption collected from areas with an especial fishing and ecological interest, such 

as the Ebro River Delta, has been evaluated. In this study, the presence of CPs has been 

detected for the first time in different fish species from this area at levels (3,1-141 ng g-1 

wet weight, ww) which are lower than those found in fish samples from other marine 

areas. Regarding PBDEs, concentrations ranging from 36 to 827 pg g-1 ww were found 

and they were lower than those reported in the literature for fish and shellfish for human 

consumption.  PCDD/F, dioxin like PCB (DL-PCBs) and marker PCB concentrations 

were always below the maximum levels established by the European Union for these 

fish products (Regulation 1259/2011). Otherwise, a decreasing trend with the time on 

PCDD/F and DL-PCB concentrations was observed, confirming a progressive reduction 

of contamination of Ebro Delta area. 

The second part of the thesis was devoted to the study of the applicability of 

multidimensional gas chromatography (GCxGC) for the separation and characterization 

of CP mixtures and their determination in environmental samples. The evaluation of 

different column combinations, as first and second dimension, allowed proposing the 

combination DB 1 x 007-65HT for the separation of CP mixture components. This 

column combination allowed the characterisation of CP mixtures because the 

components are eluted in several bands which are composed by congeners with the 
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same sum of carbon and chlorine atoms (∑C+Cl). In addition, this column combination 

provided a good separation between CPs (total chlorine content between 36 and 63 %) 

with different carbon chain length, short-, medium- and long-chain CPs (SCCPs, 

MCCPs and LCCPs), and makes possible to know the degree of chlorination of the 

components of the CP mixtures. Thus, the use of this combination allows identifying the 

CP mixture responsible of a sample contamination and therefore selecting the correct 

composition of the standard to be used for quantification. In summary, the good results 

achieved in this work allow us to propose GCxGC as an adequate technique for the 

characterisation of high complex mixtures. In this thesis we also studied the 

applicability of GCxGC coupled to a quadrupole analyzer as an alternative to time of 

flight analyzer (TOF), for the characterization of CP mixtures. Generally, one of the 

main drawbacks of quadrupole analyzers is their low scan speed that can adversely 

affect the adequate peak reconstruction of the GCxGC chromatographic peaks. For this 

reason, the MS acquisition parameters related to the detection of this compounds were 

studied and the best results were achieved using a high scan speed, 9000 Da s-1, and a 

limited mass range, 300 Da. Using these conditions combined with a low scan time (< 

15 ms) it was possible to obtain good quality and adequate resolution mass spectra. For 

this reason we were able to propose the use of quadrupole analyser for characterization 

of CP mixtures by GCxGC-MS. 

 Finally, a GCxGC method was developed for identification and quantification 

of CP mixtures, PCBs and PBDEs in sediment samples. The column combination DB-1 

x BPX-50 allowed an adequate separation of these three families of compounds in a 

single chromatographic run, achieving an important reduction on the analysis time and 

simplifying the fractionation of the extracts. Low LODs (1,2 ng g-1 dw  for CPs, and 

lower than 0,10 ng g-1 dw for PBDEs and PCBs) and good precision (RSD%< 15%) 

were obtained for the three classes of contaminants with the developed GCxGC method. 

The method was applied to the analysis of river (Besós River) and marine (mouth of 

Besós River) sediments. Concentrations ranging between 0,27 and 3,75 µg g-1 dw for 

SCCPs, from 18,3 to 61,3 ng g-1 dw for PBDEs and between 1,1 and 24,1 ng g-1 dw for 

PCBs were obtained. These levels reveal that the studied area still continues receiving 

constant contributions of these compounds from industrial and urban origin, although a 

decreasing trend with time on the maximum concentrations was observed for sediment 

samples from Besós River. 
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11 

ABREVIATURES I ACRÒNIMS 

 
µ Micro 
µ-ECD Detector de micro captura d’electrons 
µg Microgram 
µL Microlitre 
µm Micròmetre 
ºC Graus centígrads 
% Tant per cent 
Acet Acetona 
ACN Acetronitril 
Ah Aryl hidrocarbon 
BDE Difeniléter bromat 
C Carboni 
CB Clorobenzè 
CEPA Agència de Protecció Medi Ambiental del Canadà 
Cl Clor 
cm Centímetres 
CO2 Diòxid de carboni 
CP Parafines clorades o cloroparafines 
CPIA Chlorinated paraffins Industry Association 
CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Cu Coure 
CyHx Ciclohexà 
Da Dalton 
DCM Diclorometà 
DDT Diclorodifeniltricloroetà 
DI Diàmetre intern 
DL-PCBs Bifenils policlorats similars a les dioxines 
dw Pes sec 
EC Comunitat Europea 
ECC Comunitat Econòmica Europea 
ECD Detector de captura d’electrons 
EEUU Estats Units d’Amèrica 
EI Impacte electrònic 
EPA Agència de protecció medi ambiental dels Estats Units d’Amèrica 
EtOH Etanol 
EU Europa 
fg Femtogram 
FID Detector d’ionització de flama 
FMS Fluid Management System 
g Gram 
GC Cromatografia de gasos 
GC-HRMS Cromatografia de gasos acoblada a l’espectrometria de gasos d’alta 

resolució 
GC-LRMS Cromatografia de gasos acoblada a l’espectrometria de gasos de baixa 

resolució 
GC-MS Cromatografia de gasos acoblada a l’espectrometria de masses 
GCxGC Cromatografia de gasos multidimensional integrada 
GFF Filtres de fibra de vidre 
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GPC Cromatografia de permeació en gel 
h Hora 
HBCD Hexabromociclododecà 
HCB Hexaclorobenzè 
HCH Hexaclorociclohexà 
HCl Àcid clorhídric 
Hex Hexà 
HRMS Espectrometria de masses d’alta resolució 
H2SO4 Àcid sulfúric 
HpBDE Difeniléter heptabromat 
HxBB Hexabromobifenil 
HxBDE Difeniléter hexabromat 
Hz Hertz 
IARC Agència Internacional per la Recerca en el Càncer 
IDAEA Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua 
IS Patró intern 
Kg Kilograms 
Kow Coeficient partició octanol-aigua 
L Litre 
LC50 Concentració letal mitjana 
LCCP Parafines clorades de cadena llarga 
LD50 Dosis letal mitjana 
LLE Extracció líquid-líquid 
LMCS Modulador longitudinal 
LOD Límit de detecció 
Log Kow Logaritme de la constant d’octanol-aigua 
LOQ Límit de quantificació 
LRMS Espectrometria de masses de baixa resolució 
lw Pes de greix 
m Metres 
m3 Metre cúbic 
m/z Relació massa - càrrega 
mm Mil·límetres 
MAE Extracció per microones 
MCCP Parafines clorades de cadena mitjana 
MDGC Cromatografia de gasos multidimensional 
MDL Límits de detecció del mètode 
MeOH Metanol 
min Minuts 
mL Mil·lilitres 
MRM Multiple Reaction Monitoring 
ms Mil·lisegons 
MS Espectrometria de masses 
MS/MS Espectrometria de masses en tàndem 
N2 Nitrogen 



13 

ng Nanogram 
n.d. No detectat 
n.r. No reportat 
OCDD Octaclorodibenzo-p-dioxina 
OCDF Octaclorodibenzofurans 
OCPs Pesticides organoclorats 
OSPAR Convenció d’Oslo-París 
Pa Pascals 
PAHs Hidrocarburs aromàtics policíclics 
PBB Bifenil polibromat 
PBDE Difeniléters polibromats 
PCAs n-alcans policlorats 
PCB Bifenil policlorat 
PCDD Dibenzo-p-dioxines policlorades 
PCDF Dibenzofurans policlorats 
PCNs Naftalens policlorats 
Pd Paladi 
PDMS Polidimetilsiloxà 
PeCDD Pentacloro dibenzo-p-dioxina 
PeCDF Pentacloro dibenzofurà 
PeBDE Difeniléter pentabromat 
PFOA Àcid perfluorooctanoic 
PFOS Sulfonat de perfluorooctà 
pg Picrograms 
PLE Extracció amb líquids pressuritzats 
PUF Espuma de poliuretà 
ppb Parts per billó 
ppt Parts per trillo 
POP Contaminants orgànics persistents 
POPRC Comitè de Recerca sobre POPs del Conveni d’Estocolm 
PSI Lliure-força per polzada quadrada 
PUF Espuma de poliuretà 
PVC Clorur de polivinil 
Q-MS Analitzador de quadrupol 
R.S.D. % Desviació estàndard relativa 
s Segons 
SCF Comitè Científic per als aliments 
SBSE Extracció per absorció en barres agitadores 
SCCP Parafines clorades de cadena curta 
SD Desviació estàndard 
SIM Monitorització selectiva d’ions (Single ion monitoring) 
SiO2 Sílice 
SPE Extracció en fase sòlida 
SPME Micro-extracció en fase sòlida 
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Tª Temperatura 
TBDE Difeniléter tetrabromat 
TCDD 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina 
TEQ Equivalents tòxics 
THF Tetrahidrofurà 
TOF Analitzador de temps de vol 
Tol Toluè 
UAE  Extracció assistida per ultrasons 
UK Regne Unit 
UNECE Comissió Econòmica de la Nacions Unides per Europa 
US Estats Units d’Amèrica 
USA Estats Unita d’Amèrica 
USE Extracció assistida per ultrasons 
USEPA Agència de protecció medi ambiental dels Estats Units d’Amèrica 
UV Ultraviolada 
V Volts 
v/v Volum volum 
Vis Visible 
VOCs Compostos orgànics volàtils 
WHO Organització Mundial de la Salut 
WHO-TEQ Equivalents tòxics de l’Organització Mundial de la Salut 
W Watt 
w/w Pes humit 
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OBJECTIUS I ESTRUCTURA GENERAL 

 

Els compostos orgànics persistents (POPs) representen un grup de compostos 

químics la presència dels quals en el medi ambient ha suscitat tradicionalment un gran 

interès degut especialment a la seva elevada toxicitat, persistència i bioacumulació en la 

cadena trófica. Les parafines clorades (CPs), mescles complexes de n-alcans policlorats, 

formen part d’aquest grup de compostos. L’àmpli ús de les parafines clorades, 

comercialitzades des dels anys 30 del segle XX i avui dia encara emprades en una gran 

varietat d’aplicacions industrials, així com els indicis de carcinogenicitat d’algunes 

mescles de CPs, ha comportat que diferents organismes internacionals, com l’Agència 

de Protecció del Medi Ambient dels Estats Units (USEPA), del Canadà (CEPA) o de la 

Unió Europea, les hagin inclòs en els seus programes de vigilància. Ara bé, l’anàlisi 

d’aquests compostos presenta encara avui dia dificultats derivades principalment de la 

complexa composició de les formulacions comercials. 

En aquest context, l’objectiu general d’aquesta tesis és el desenvolupament de 

metodologia per a l’anàlisi i caracterització de parafines clorades  i l’estudi de la seva 

presencia així com la d’altres contaminants orgànics persistents en mostres ambientals i 

alimentàries.  Aquest objectiu general es pot desglossar en diversos objectius concrets 

que són els següents: 

 

• Desenvolupament de mètodes d’extracció ràpids i senzills per a l’anàlisi de 

parafines clorades de cadena curta (SCCPs): Avaluació de l’extracció 

assistida per microones (MAE). 

 

• Establiment de metodologia per a l’anàlisi simultània de parafines clorades i 

d’altres famílies de contaminants orgànics persistents com policlorodibenzo-

p-dioxines (PCDDs) i policlorodibenzofurans (PCDFs), bifenils policlorats 

(PCBs) i difenil èters polibromats (PBDEs). Avaluació dels nivells d’aquests 

contaminants en mostres ambientals i alimentàries.  

 

• Utilització  de la cromatografia de gasos multidimensional integrada (GCxGC) 

per a la caracterització de mescles de parafines clorades`en funció del grau de 
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cloració i la longitud de la cadena carbonada. Estudi de l’aplicabilitat de la 

GCxGC per a l’anàlisi simultània de diverses famílies de compostos orgànics 

persistents. 

 

• Avaluació de l’aplicabilitat de diversos analitzadors d’espectrometria de 

masses (quadrupol i TOF) per a l’anàlisi de parafines clorades mitjançant 

GCxGC. 

 

Aquest treball s’ha estructurat en tres apartats:  

 

• Un primer capítol de caràcter introductori on s’inclou informació sobre les 

característiques, evolució històrica i legislació relativa als compostos orgànics 

persistents, grup al qual pertanyen les famílies de compostos estudiades. 

 

• Un capítol dedicat a l’establiment de metodologia per a l’anàlisi de les 

parafines clorades emprant cromatografia de gasos monodimensional. Aquest 

capítol consta d’una introducció bibliogràfica on es comenta la metodologia i 

les tècniques utilitzades a la literatura per dur a terme la determinació dels 

compostos a estudiar en mostres ambientals i conté un article de revisió 

publicat a Analytical and Bioanalytical Chemistry que porta per títol 

“Analysis of polychlorinated n-alkanes in environmental samples”. El treball 

experimental realitzat que es basa essencialment en l’optimització de la 

extracció assistida per microones per a l’anàlisi de parafines clorades en 

mostres ambientals i l’estudi de l’aplicabilitat d’un mètode analític multi 

component per a l’anàlisi de CPs, PCDD/Fs i DL-PCBs en mostres de peixos 

i bivalves destinats al consum humà s’inclou en dos articles científics, 

publicats a les revistes Journal of Chromatography A i Chemosphere que 

porten per títol: “Microwave-assisted extraction versus Soxhlet extraction for 

the analysis of short-chain chlorinated alkanes in sediments” i 

“Polychorinated dibenzo-p-dioxins, dibenzofurans, biphenyls, paraffins and 

polybrominated diphenyl ethers in marine fish species from Ebro River Delta 

(Spain)”, respectivament. 
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• El tercer capítol està dedicat a la cromatografia de gasos multidimensional 

integrada (GCxGC). En unaa primera part d’introducció es resumeixen els 

principis bàsics de la GCxGC i informacio sobre els treballs publicats 

relacionats amb l’analisi de contaminants halogenats persistents mitjancant 

GCxGC. A la segona part s’inclou el treball experimental realitzat on 

s’estudia l’aplicabilitat de la GCxGC per a l’anàlisi de CPs, PBDEs i PCBs, 

la caracterització de mescles de CPs mitjançant GCxGC acoblada a 

l’espectrometria de masses i la possibilitat d’utilitzar un analitzador de 

quadrupol acoblat a la GCxGC com alternativa a un espectròmetre de masses 

de temps de vol.  Aquests estudis es recullen en tres articles científics, dos 

d’ells publicats a la revista Journal of Chromatography A que porten per títol: 

“Characterization of polychlorinated n-alkanes using comprehensive two-

dimensional gas chromatography-electron-capture negative ionisation time-

of-flight mass spectrometry” i “Quadrupole mass spectrometer operating in 

the electron-capture negative ion mode as detector for comprehensive two-

dimensional gas chromatography” i un  tercer  titulat “Comprehensive two-

dimensional gas chromatography for the determination of polychlorinated n-

alkanes, polybrominated diphenyls and polychlorinated biphenyls in marine 

sediment samples” que s’ha enviat a publicar a la revista Chemosphere.   

 

• Per últim s’inclouen les conclusions generals obtingudes en el treball realitzat 

en aquesta tesi i la bibliografia. 
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OBJECTIVES AND GENERAL STRUCTURE  

 

Persistent organic pollutants (POPs) are a class of chemical compounds whose 

presence in the environment has traditionally generated a great interest, especially 

because of their high toxicity, persistence and capacity to bioaccumulate through the 

food chain. Chlorinated paraffins (CPs), which are complex mixtures of polychlorinated 

n-alkanes, fall in this group of compounds. CPs have been used since the 1930s, in a 

great variety of industrial applications and nowadays they are still utilized. The presence 

of CPs in the environment as well as some evidences of carcinogenicity of some CP 

mixtures has led to several international organizations, such as the Environmental 

Protection Agencies of the United States (USEPA) and Canada (CEPA), and to the 

European Union, to include CPs in their monitoring programs. However, the analysis of 

these compounds still presents difficulties arising mainly from the complex composition 

of commercial formulations. 

 

In this context, the aim of this thesis is the development of effective methods for 

the analysis and characterization of chlorinated paraffins and the study of their presence 

as well as of other persistent organic pollutants in environmental samples. The specific 

objectives of this thesis are: 

 

• Development of simple and rapid extraction methods for the analysis of 

short-chain chlorinated paraffins (SCCP): Evaluation of microwave-

assisted extraction (MAE).  

• Establishment of analytical methodology for the simultaneous analysis of 

CPs and other persistent organic pollutants, such as policlorodibenzo-p-

dioxins (PCDDs), dibenzofurans (PCDFs), biphenyls (PCBs) and 

polybrominated diphenyl ethers (PBDEs). Evaluation of the 

concentration levels of these contaminants in food and environmental 

samples. 

•  Use of comprehensive two dimensional gas chromatography (GCxGC) 

for the characterization of chlorinated paraffins taking into account the 
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carbon chain length and the degree of chlorination of the components of 

the CP mixtures. Study of the applicability of GCxGC for the 

simultaneous analysis of several families persistent halogenated organic 

pollutants. Evaluation of the applicability of several mass analysers 

(quadrupole and TOF) for the analysis of chlorinated paraffins using 

GCxGC. 

 

This work is structured in three sections: 

 

• A first chapter of introduction, with information about persistent organic 

pollutants, characteristics, historical development and legislation. 

 

• A second chapter about analytical methodology for the analysis of 

chlorinated paraffins. This section includes an introduction to the 

methodologies and techniques used in this thesis for the determination of the 

studied compounds in environmental samples. This section also includes a 

review published in Analytical and Bioanalytical Chemistry entitled 

"Analysis of polychlorinated n-alkanes in environmental samples". The 

experimental work of this chapter is mainly focused to the optimization of 

the MAE for the analysis of chlorinated paraffins in environmental samples 

and the study of the applicability of an analytical method for the analysis of 

CPs, PCDD/Fs and dioxin like PCBs in fish and shellfish samples. As a 

result of this work two scientific articles published in Journal of 

Chromatography A and Chemosphere entitled "Microwave assisted 

extraction versus Soxhlet extraction for the analysis of short chain 

chlorinated alkanes in sediments” and “polychorinated dibenzo-p-dioxins, 

dibenzofurans, biphenyl, paraffins and polybrominated diphenyl ethers and 

paraffins in marine fish species from River Ebro Delta (Spain)", respectively 

are included. 
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• The third chapter is devoted to comprehensive two dimensional gas 

chromatography (GCxGC). This chapter begins with an introduction, where 

there are summarized the basic principles of GCxGC and the literature about 

the use of this technique for the analysis of CPs and persistent halogenated 

organic pollutants. The experimental work is then included and is focused on 

the study of the applicability of the GCxGC for the analysis of CPs, PCBs 

and PBDEs, the characterisation of CPs by GCxGC coupled to mass 

spectrometry and the use of a quadrupole as mass analyser in the GCxGC-

MS coupling as an alternative to a time of flight mass analyzer. The results 

of these studies are included in three scientific articles, two of them 

published in the Journal of Chromatography A, entitled "Characterization of 

polychlorinated n-alkanes using comprehensive two-dimensional gas 

chromatography-electron-capture negative ionization time-of-flight mass 

spectrometry” and “Quadrupole mass spectrometer operating in the 

electron-capture negative ion mode as detector for comprehensive two-

dimensional gas chromatography" and a third entitled "Comprehensive two 

dimensional gas chromatography for the determination of polychlorinated n-

alkanes, polybrominated diphenyls and polychlorinated biphenyls in marine 

sediment samples" which has been submitted to the journal Chemosphere for 

publication.  

 

Finally, the general conclusions drawn in this thesis and the references mentioned along 

this work are included. 
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INTRODUCCIÓ GENERAL 

 

Durant la segona meitat del segle XX la química ha sofert un gran 

desenvolupament que ha anat associat a un important creixement de diversos sectors 

industrials com per exemple el petroquímic o el farmacèutic. Aquest fet ha comportat 

que el nombre de compostos químics sintetitzats hagi augmentat exponencialment. 

Alguns d’aquests compostos s’han sintetitzat amb finalitats industrials, com per 

exemple els retardants de flama, o agrícoles com els insecticides, mentre que d’altres, 

estan destinats al consum humà, com per exemple els fàrmacs. Als anys setanta del 

segle XX es va posar de manifest que a causa de les seves característiques físico-

químiques, alguns d’aquests compostos, especialment molts dels destinats a usos 

industrials, presentaven una elevada persistència en el medi ambient i és per aquesta raó 

que es van començar a anomenar  contaminants orgànics persistents (POPs). La major 

part d’aquests compostos presenten una elevada toxicitat la qual cosa comporta que la 

seva presència en el medi ambient pugui produir efectes adversos fins i tot a 

concentracions baixes, tant en els ecosistemes com en els éssers humans.  

La definició i consideració d’alguns compostos orgànics com a  POPs prové del 

Conveni d’Estocolm que es va signar l’any 2001 (Conveni d’Estocolm 2001). Aquests 

conveni va entrar en vigor l’any 2004 i consisteix en un acord entre els signataris que té 

com a objectiu reduir i/o eliminar aquells contaminants persistents que representen una 

amenaça significativa per a la salut humana i el medi ambient. En el marc de’aquest 

conveni s’inclouen com a POPs aquells compostos orgànics resistents als processos de 

degradació fotolítica, química o biològica i que per tant, no es modifiquen ni es 

degraden en el medi. La major part dels POPs són compostos semivolàtils, amb unes 

pressions de vapor que permeten el seu transport atmosfèric a llargues distàncies a 

través de cicles repetitius d’evaporació i deposició (Wania et al., 1996). En el medi 

aquàtic i marí també es poden transportar ja que es troben adsorbits en el material 

particulat en suspensió. Degut al seu ampli potencial de transport en el medi ambient, 

els POPs han esdevingut uns compostos àmpliament distribuïts, i es poden trobar en 

zones remotes on mai han estat ni produïts ni utilitzats. Les principals rutes d’entrada 

dels POPs al medi ambient es resumeixen a continuació:  
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• Producció i síntesi: durant la seva síntesi, els POPs poden ser emesos al medi 

ambient a través de vessaments o evaporació.  

• Aplicació o formulació del producte: els POPs mai s’apliquen com a producte 

pur, però si que s’utilitzen com a ingredients actius en la formulació de 

determinats productes. Per exemple, els bifenils policlorats (PCBs) s’han 

addicionat durant anys als olis de transformador (WHO 1993). Durant aquestes 

etapes de formulació els POPs poden arribar al medi ambient degut a  

vessaments o filtracions. 

• Durant la seva vida útil: durant la vida útil del producte, petites quantitats 

d’aquest poden arribar al medi ambient. Per exemple, petites quantitats d'oli que 

conté PCBs poden vessar-se dels transformadors (WHO 1993) o bé,a causa de 

les nevades i les pluges, alguns pesticides poden anar a parar a les aigües 

superficials, al sòl i a les aigües subterrànies.  

• Eliminació: una vegada finalitzada la seva vida útil, els productes que contenen 

POPs normalment es dipositen en incineradores de residus o abocadors i 

aquests, poden actuar com a fonts de contaminació. Per exemple s’ha descrit que 

en alguns casos, els PCB s'han introduït en el medi des dels abocadors degut a 

l’evaporació o vessament al sòl o a les aigües subterrànies (WHO 1993). 

Els POPs a més, tenen una elevada capacitat de bioacumulació a través de la 

cadena tròfica la qual cosa comporta una important magnificació en els nivells tròfics 

més alts de la cadena alimentària. Per tant, els ésser vius es troben contínuament 

exposats als POPs i això és una causa de problemes ja que aquests compostos són tòxics 

i poden produir efectes adversos per a la salut humana com per exemple càncer, 

defectes de naixement i disfuncions del sistema immunològic i reproductiu (WHO, 

1979, WHO, 1989; WHO, 1992; WHO, 1993; WHO, 1997; WHO, 1994). L’Agència 

Internacional per la Recerca en el Càncer (IARC) ha classificat els diferents compostos 

que formen part del llistat de substàncies prioritàries del Conveni d’Estocolm segons els 

seus efectes potencials en relació amb el desenvolupament de càncers en els essers 

humans. Així per exemple, el hexaclorobenzè (HCB) s’ha classificat com a un compost 

possiblement cancerigen (Grup 2B), els PCBs com a probables cancerígens (Grup 2A) 

(IARC, 1987) i la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) com a cancerígena per 

als ésser humans (Grup 1) (IARC, 1997). De tots els compostos que formen part de la 
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llista prioritària del Conveni d’Estocolm la TCDD és el compost més tòxic i aquesta 

toxicitat es deu en gran part a la capacitat d’enllaç d’aquesta substància al receptor Aryl 

hidrocarbon (Ah). Aquesta capacitat també la presenten les altres dibenzo-p-dioxines i 

els dibenzofurans policlorats (PCDD/Fs) 2,3,7,8 cloro substituïdes així com els PCBs 

que no contenen clor en posició orto i els mono-orto substituïts. 

Degut a la utilització massiva de POPs durant el segle passat i a la seva capacitat 

de transport aeri, la contaminació per aquests compostos ha esdevingut un problema 

mundial. Es per aquesta raó, que en una primera etapa, el Conveni d’Estocolm va 

establir una llista de 12 compostos que complien els requisits necessaris per ser 

considerats POPs. Els compostos i les estructures (Figura 1.1) d’aquesta primera llista 

són els següents: 

• 8 pesticides clorats (dieldrin, endrin, aldrin, clordà, heptaclor, 1,1,1-

tricloro-2,2-di(4-clorofenil)età (DDT), mirex i toxafè) 

• 2 compostos químics industrials (HCB i PCBs). 

• Dos productes generats involuntàriament (PCDD/Fs) 

Aldrin

2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina

2,3,7,8-tetraclorodibenzofurà

Bifenil policlorat

Dieldrin

Mirex

p-p’-DDT

Heptaclor

ToxafèClordà
Endrin

Hexaclorobenzè

 

Figura 1.1. Estructura dels 12 POPs. 
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Els països i les organitzacions que han signat el Conveni d’Estocolm estan 

obligats a prendre mesures per reduir la presència al medi ambient d’aquests 

contaminants. La reducció de les emissions d’aquests contaminants es pot assolir per 

una banda, reduint les emissions dels compostos produïts comercialment (aldrin, 

dieldrin, endrin, clordà, DDT, heptaclor, HCB, mirex, PCBs i toxafè) mitjançant la 

prohibició de la seva producció i ús i per l’altra, reduint les emissions dels compostos 

generats de manera involuntària (PCDD/F) (Conveni d’Estocolm 2001). 

A la Figura 1.2 s’inclou un resum de l’evolució històrica de la problemàtica 

mediambiental relacionada amb els compostos que inicialment es van incloure a la llista 

prioritària de substàncies del Conveni d’Estocolm i de les que més tard s’hi van anar 

incorporant així com el corresponent desenvolupament legislatiu. Tot i que la majoria 

d’aquests compostos es van començar a produir als anys 30, no va ser fins els anys 60 

quan van començar a ser considerats com contaminants ambientals i van esdevenir una 

preocupació pública. Entre els primers casos de contaminació que van tenir resó públic 

cal citar un enverinament d’aus per pesticides que va tenir lloc al 1960 (Carson R., 

1962) i l’episodi d’intoxicació per HCB, que es va produir al Kurdistan Turc entre el 

1955 i el 1959, on la gran intoxicació va causar l’aparició d’un brot de porfíria que va 

afectar a unes 3000 persones que havien ingerit llavors de blat tractades amb HCB. 

Aquesta ha estat la intoxicació aguda més important de la història produïda per  un 

producte organoclorat. Més tard, a finals dels anys 70, durant una anàlisi cromatogràfica 

de DDT i dels seus metabòlits en unes mostres ambientals procedents de Suècia es van 

trobar nivells elevats d’una nova família de POPs, els PCBs (Jensen, S. 1966). Aquests, 

es comercialitzaven des dels anys 30 i s’utilitzaven en una àmplia varietat d’aplicacions 

industrials, però no va ser fins a la segona meitat del segle passat ,entre els anys 1960 i  

1980 que no van sorgir un gran número d’incidents relacionats amb l’ús dels PCBs com 

són per exemple, les intoxicacions pel consum d’oli d’arròs contaminat amb PCBs que 

van tenir lloc a Yusho l’any 1968 o el incendi de transformadors a Bighampton 

(E.E.U.U.) el 1981. Durant el mateix període es va posar de manifest que alguns POPs 

també es poden generar de manera  involuntària durant la combustió i producció de 

productes químics. Entre aquests últims compostos els que tenen una 



 

 

 

  

                  Figura 1.2. Evolució històrica dels POPs pertanyents al Conveni d’Estocolm.  
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repercussió més gran degut a la seva toxicitat són les PCDD/Fs, dos grups de compostos 

aromàtics clorats amb una estructura similar. Aquests compostos s’han vist involucrats 

en un gran número d’incidents, els més importants dels quals han estat la utilització 

d’herbicides contaminats amb 2,3,7,8-TCDD a la guerra del Vietnam (1962-70) i en 

especial, l’accident de Seveso (1976) segurament el més conegut per la seva incidència i 

repercussió pública (Ramondetta i Repossi, 1998). A la mateixa època es van 

intensificar els estudis relacionats amb aquests compostos degut al seu origen no 

intencionat i a la seva elevada toxicitat, fins que l’any 1977 es va descobrir la presència 

de dioxines en les emissions dels gasos de les incineradores de residus urbans 

d’Holanda (Olie i col., 1977). Més tard es va reconèixer i acceptar que la principal font 

d’emissió a l’atmosfera de compostos organoclorats són les incineradores de residus 

tant urbans, com hospitalaris i industrials (Rappe, C. 1994). Aquest fet va comportar 

que aquell mateix any s’establís per primera vegada un límit d’emissió per a les 

PCDD/Fs que s’ha d’aplicar a les incineradores de residus perillosos (Directiva 

94/67/CEE). 

Aquests incidents van propiciar que l’ús dels compostos inclosos a la llista del 

Conveni d’Estocolm fos fortament restringit i prohibit a partir de la dècada dels 70 tant 

als E.E.U.U. com a Europa. Per exemple, la Unió Europea va començar a prendre les 

primeres mesures per regular l’ús i la comercialització de PCBs l’any 1976 (Directiva 

76/769/EEC) i uns anys més tard, al 1979, els E.E.U.U. van prohibir la seva producció 

(EPA, 1979). Tot i les mesures que es van prendre a Europa i als E.E.U.U. per tal de 

controlar l’ús, el transport i la producció, tant intencionada com accidental, de POPs, a 

finals de la dècada dels 90 es van succeir a Europa una sèrie d’incidents relacionats amb 

les PCDD/Fs i els PCBs similars a les dioxines (DL-PCBs) que van crear una elevada 

alarma social i van posar de manifest el perill que té per a la població l’exposició a 

aquests contaminants (Malisch i col., 2000, Llerena i col., 2003). De fet, va ser la crisi 

dels pollastres a Bèlgica, l’any 1999, la que va dur a la Unió Europea a plantejar-se la 

necessitat de legislar sobre la presència de PCDD/Fs i PCBs en aliments d’ús humà i 

animal ja que l’absència de legislació referent a aquestes substàncies feia difícil la 

gestió dels episodis de contaminació. L’objectiu final era limitar l’exposició dels 

ciutadans Europeus a aquests compostos i en aquesta línia es van establir uns nivells 

d’ingesta setmanal tolerable per a les PCDD/Fs i els DL-PCBs per sota dels 14 pg-TEQ 

kg-1 de pes corporal, que era el recomanat pel Comitè Científic per als Aliments (SCF, 
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2000) i que estava d’acord amb el proposat per la WHO l’any 1994 (1-4 pg-TEQ kg-1 de 

pes corporal).  Els primers nivells que regulen la presència de PCDD/Fs en alimentació 

animal (Directiva 2001/102/EC; Reglament 2375/2001) es van proposar l’any 2001. 

Posteriorment, a finals del 2006 es van incorporar a la Directiva els límits màxims 

permesos de DL-PCBs en l’alimentació animal (Directiva 2006/13/EC) i es van establir, 

per primera vegada, nivells màxims per a les PCDD/Fs i els DL-PCBs en aliments per a 

l’ús humà (Reglament 466/2006, Reglament 1883/2006). Aquests valors màxims s’han 

revisat a finals del 2011 per als aliments (Reglament 1259/2011), i a principis del 2012 

per als pinsos (Reglament 277/2012) i s’hi ha incorporat per primera vegada els  nivells 

màxims per a 6 PCBs (CB 28, CB 52, CB 101, CB 138, CB 153 i CB 180) com a 

indicadors de la presència de PCBs diferents als tipus dioxina. 

Seguint els criteris del Conveni d’Estocolm, els agents signants van prendre 

accions per tal de reduir les emissions dels 12 POPs inclosos en el llistat. Com a 

conseqüència de les accions preses, la producció i l’ús dels POPs va disminuir 

substancialment per exemple per al DDT, o fins i tot es va parar per a la majoria de 

POPs en molts països. A més, l’emissió de dioxines s’ha reduït en molts països en part 

perquè s’han pres mesures per eliminar aquestes substàncies abans d’emetre a 

l’atmosfera els gasos generats per les incineradores (Quass i col., 2004). Ara bé, el 

Conveni d’Estocolm és un tractat dinàmic que va evolucionant amb el temps la qual 

cosa comporta la modificació del llistat de compostos. Així, l’any 2009 es van incloure 

a la llista de POPs els següents 9 compostos (Figura 1.3): 

• alfa i beta Hexaclorociclohexà (HCH))  

• Lindà  

• Clordecona   

• Pentaclorobenzè  

• Hexabromobifenil (HxBB) 

• Components majoritaris de la mescla comercial de difeniléter octabromat 

(difeniléter hexabromat (HxBDE) i difeniléter heptabromat (HpBDE))  

• Components majoritaris de la mescla comercial de difeniléter pentabromat 

(difeniléter tetrabromat (TBDE) i difeniléter pentabromat (PeBDE)) 
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• Mescla tècnica d’ensosulfan i els seus isòmers 

• Àcid perfluorooctanoic (PFOA) i sulfonat de perfluorooctà (PFOS) 

alfa Hexaclorociclohexà beta Hexaclorociclohexà Clordecona

Hexabromobifenil

Difeniléter heptabromat

Lindà Pentaclorobenzè

Àcid perfluorooctanoic

Difeniléter hexabromat Difeniléter tetrabromat

Difeniléter pentabromat

alfa Endosulfan

beta endosulfan

Sulfonat de perfluorooctà  

Figura 1.3. Estructura dels nous POPs.  

Tot i que la producció d’aquests compostos va començar a la mateixa època que 

els 12 compostos inicials, com és el cas dels HCH que ja van ser utilitzats a la primera 

guerra mundial com a gas tòxic i després com a pesticida o els bifenils polibromats 

(PBBs) que van ser utilitzats als anys 70 com a retardant de flama, no es van reunir les 

evidències per demostrar que aquests compostos presenten les propietats i 

característiques adequades per ser considerats com a persistents pel Conveni 

d’Estocolm (persistència, bioacumulació, transport a llargues distàncies i toxicitat) fins 

l’any 2009. En molts casos, aquests compostos han estat involucrats en accidents tant 

alimentaris, com per exemple els PBBs l’any 1973 quan un producte comercial que 

contenia HxBB (Firemaster) es va mesclar amb pinso de vaques a Michigan (WHO 

1994), com ambiental. Un exemple d’aquest últims accidents és el que va tenir lloc  a 

Hopewell (VA, E.E.U.U.) on una planta de producció de clordecona va haver de parar 

la producció d’aquest producte ja que produïa efectes adversos a la salut dels 

treballadors i havia contaminat els ecosistemes aquàtics del Riu Jame, riu que es va 

trigar 30 anys a netejar (Luellen i col., 2006). Aquests fets van fer que aquests 

compostos es prohibissin en molts països, per exemple, els PBBs es van prohibir als 

E.E.U.U. l’any 1976 i a Europa l’any 1980 i els HCHs, es van prohibir als E.E.U.U. als 
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anys 70 i que a més, s’introduïssin al mercat nous compostos com a substituts dels 

POPs com per exemple els PBDEs. Aquests últims, són un clar exemple de compostos 

que s’han utilitzat per substituir els POPs i que més endavant han estat considerats com 

POPs. L’any 1987 es van trobar nivells de PBDEs en mostres de peixos procedents de 

l’Àrtic (Jansson i col., 1987) i va ser a partir d’aquell moment que es van començar a 

considerar com a contaminants globals i es van començar a regular. A Europa, és on es 

van dur a terme més accions per al control d’aquestes substàncies i la primera normativa 

va sorgir l’any 1976 (Directiva 76/769/CE). Però no va ser fins al 2003 que no es va 

prohibir l’ús de mescles comercials o de qualsevol article que contingués penta-BDE i 

octa-BDE a la Unió Europea i als E.E.U.U. (Directiva 2003/11/CE; La Guardia i col., 

2006; PPRC 2005; Kemmlein i col., 2003; BSEF 2005). Més tard, es va prohibir l’ús de 

les mescles de deca-BDE en aparells elèctrics i electrònics (SGS 2008). 

Tot i que la gran part dels compostos inclosos al llistat del Conveni d’Estocolm 

l’any 2009 havien mostrat evidències de les seves propietats com a POPs durant el segle 

passat, hi ha un altre grup de substàncies que han estat poc estudiades i que no han 

començat a ser considerades com a POPs fins a principis d’aquest segle, tot i ser 

utilitzades durant més de 50 anys. Aquest és el cas dels sulfonats de perfluorooctà 

(PFOS) que s’han utilitzat en una gran varietat d’aplicacions durant més de cincuanta 

anys. Com a conseqüència d’aquest us indiscriminat, aquests compostos s’han trobat 

distribuïts a tot el mon i no només s’han detectat en matrius medi ambientals sinó que 

també en humanes com per exemple sang o fetge. Els PFOS tenen unes propietats 

surfactants molt bones i s’han aplicat principalment en espumes aquoses per extingir 

incendis (Kissa E., 2001). A principis del segleXXI el principal productor de PFOS va 

deixar de produir aquests compostos voluntàriament (Wood i col.,2000) i l’ús 

d’aquestes substàncies ha estat regulada des del 2008 en les seves principals 

aplicacions. 

Atès que l’objectiu del Conveni d’Estocolm és la disminució de l’exposició 

humana i del medi ambient als POPs, hi ha altres compostos que compleixen els criteris 

que marca el Conveni d’Estocolm per ser considerats POPs. És per aquesta raó que 

qualsevol de les parts signants pot proposar la inclusió d’un d’aquests nous compostos a 

la llista de substàncies prioritàries. Una vegada un compost és proposat, entra a la llista 

de POPs candidats i, s’obre un procés de recopilació de proves i recomanacions per part 
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del Comitè de Recerca sobre POPs (POPRC) per tal de verificar si el compost compleix 

els criteris per ser inclòs a la llista. Finalment, les parts decideixen mitjançant votacions 

la inclusió d’aquests POPs candidats a la llista oficial de POPs. Els compostos que 

actualment s’estan avaluant per ser inclosos són els següents (Fig 1.4): 

• Hexabromociclododecà (HBCD) 

• Naftalens policlorats (PCNs) 

• Hexaclorobutadiè 

• Pentaclorofenol 

• Parafines clorades de cadena curta (SCCPs) 

 

Figura 1.4. Compostos proposats per ser inclosos al Conveni d’Estocolm. 

De tots els compostos proposats per formar part de la llista de substàncies 

prioritàries del Conveni d’Estocolm, les SCCPs són les que porten més temps en 

avaluació, ja que la Unió Europea les va proposar per la seva inclusió l’any 2006 

(POPRC.2/14). Les SCCPs són mescles complexes d’hidrocarburs clorats que contenen 

un gran nombre d’isòmers individuals i que s’han utilitzat en una gran varietat 

d’aplicacions industrials, on fins i tot s’han emprat com a retardants de flama. La 

principal aplicació ha estat com a substituts d’altres compostos persistents com són els 

naftalens policlorats (PCNs) o els PCBs. La utilització de les SCCPs va augmentar a la 
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dècada dels 70 del segle passat degut a la prohibició dels PCBs. Va ser en aquesta 

dècada quan l’Agència de Protecció del Medi Ambient Nord Americana (EPA) i 

l’associació dels productors de parafines clorades (CPs) (CPIA) van dur a terme un 

estudi sobre l’impacte de les CPs en el medi ambient i en la salut humana i l’any 1990 

les SCCPs amb una longitud mitjana de l2 àtoms a la cadena de carboni i un 60% de 

clor es van classificar com a possibles compostos carcinogènics per als humans, Grup 

2B de la IARC (IARC 1989, IARC 2005).  

Diferents organismes, com la Unió Europea, la Comissió Oslo-Paris per a la 

protecció del medi ambient marí de l’Atlàntic Nord-Est (OSPAR Commission, 2001), 

l’Agència de Protecció Medi Ambiental del Canadà (CEPA), així com l’EPA han 

incorporat les SCCPs a la llista de substàncies que s’han de legislar i que estan a 

l’espera de la seva inclusió en els llistats de compostos regulats, com per exemple en  el 

del Conveni d’Estocolm (POPRC, 2009). Totes aquestes iniciatives regulatòries 

pretenen prendre mesures per reduir l’exposició dels éssers humans a aquests compostos 

i reduir la seva presència en el medi ambient així com augmentar els estudis i la 

informació que es disposa sobre aquests compostos. Donat el interès que suscita aquesta 

nova família de contaminants, en aquesta tesis s’aprofundeix en el desenvolupament i 

aplicació de nous mètodes d’anàlisis de CPs en mostres ambientals.  
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ANÀLISI DE CLOROPARAFINES EN MOSTRES AMBIENTALS 

  

Introducció 

 

Les parafines clorades o cloroparafines (CPs) són mescles tècniques d’ús 

industrial compostes per n-alcans policlorats (PCAs) amb un nombre variable d’àtoms de 

carboni en la cadena lineal, entre 10 i 30, i un contingut en clor que oscil·la entre el 30 i el 

70% en pes. La fórmula general dels PCAs és CxH(2x+2-y)Cly, i el nombre total de 

possibles congèneres és superior a 10000 (Shojania, S. 1999). En funció de la longitud de 

la cadena carbonada, les mescles de CPs presenten propietats diferenciades i es poden 

classificar en (Alcock i col., 1999):  

a) CPs de cadena curta (C10 – C13) (SCCP, short-chain chlorinated paraffins)  

b) CPs de cadena mitjana (C14 – C17) (MCCP, medium-chain chlorinated paraffins)   

c) CPs de cadena llarga (C18 – C30) (LCCP, long-chain chlorinated paraffins) 

Les propietats i aplicacions de les mescles de CPs varien també amb el contingut 

total de clor i en funció d’aquest contingut es poden subdividir en cinc grups, les que en 

contenen una proporció inferior al 40 % en pes, les d’entre un 40 i un 49 %, les que 

contenen del 50 al 59 %, les d’entre el 60 i el 69 % i finalment aquelles en les que el 

contingut de clor és superior al 70 % en pes.  

Les mescles de CPs s’utilitzen principalment com additius en olis i lubricants 

d’alta pressió per tallar metalls, especialment en la indústria de l’automòbil, i com a 

retardants de flama i plastificants. La seva gran utilització en la indústria metal·lúrgica es 

deu per una banda, a la seva compatibilitat amb els olis i per altra, a la capacitat de 

generar àcid clorhídric a elevades temperatures, el qual reacciona amb les superfícies 

metàl·liques per formar una fina però resistent capa lubricant del clorur del metall 

corresponent. Aquesta capacitat de generar àcid clorhídric quan les mescles de CPs són 

sotmeses a altes temperatures està també relacionada amb la utilització d’aquests 

compostos com a retardants de flama ja que l’HCl generat inhibeix les reaccions 



2.1. Introducció 

 42 

radicalàries que tenen lloc a la flama. Aquests compostos, degut a la seva natura 

hidrofòbica i inèrcia química, també s’han utilitzat com additius en  adhesius, pintures, 

recobriments i aïllants on s’afegeixen en proporcions variables amb l’objectiu de millorar 

la seva resistència a l’aigua i a diversos agents químics. A la Taula 2.1 es resumeixen les 

principals aplicacions industrials de les mescles de CPs.   

 

Taula 2.1. Principals aplicacions industrials de les mescles tècniques de CP (WHO,1996). 

Aplicació/ús Percentatge 
d’utilització (%) 

Contingut en clor 
de les CPs (%) 

% de les CPs en el 
producte final 

SCCPs    
Fluids per la metal·lúgia 71 49-69 2-10 (fins a un 80) 
Retardants de flama en gomes 10 63-71 1-10 
Plastificants/retardants de flama en 
pintures i recobriments 

9 60-65 1-10 

Plastificants/retardants de flama en 
aïllants 

5 56-65 n.r. 

MCCPs    
Plastificants en PVC 79 Aprox. 45 10-15 
Fluids per la metal·lurgia 9 40-45 5-70 
Plastificants/retardants de flama en 
pintures, recobriments i aïllants 

5 50-60 4-20 

n.r.: no reportat 

 

La fabricació industrial de les mescles de CPs es va iniciar durant la dècada dels 

anys 30 (segle XX) i la seva producció va experimentar un notable augment  els anys 80, 

degut a que es van emprar com a substituts dels bifenils policlorats (PCBs) després de la 

seva prohibició. A l’any 2010, la producció estimada a Europa de les mescles de CPs era 

aproximadament d’unes 1000 tones l’any (OSPAR, 2010). Actualment es poden trobar 

més de 200 mescles tècniques de CPs, comercialitzades per diversos fabricants (Dover 

chemical, ICI, Hüls, Caffaro, Hoechst, Rhone-Poulenc) amb marques com Chlorowax, 

Cereclor, Witaclor o Chlorparaffin.  

Les mescles de CPs s’obtenen mitjançant la reacció de les fraccions parafíniques 

líquides obtingudes en la destil·lació del petroli (constituïdes majoritàriament per n-alcans) 

amb clor gas a través d’un mecanisme radicalari, que es veu afavorit quan s’utilitzen 

temperatures entre els 80 ºC i els 100 ºC i radiació ultraviolada/visible. La reacció genera 
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grans quantitats d’àcid clorhídric com a producte secundari i el procés finalitza amb 

l’eliminació de l’excés d’àcid (CPIA 1992). D’aquesta forma s’obtenen mescles de CPs 

amb un contingut total de clor variable, fins a un 72 % en pes, degut a que el rendiment 

de la reacció de cloració disminueix a mida que augmenta el grau de substitució dels 

àtoms d’hidrogen a les molècules de n-alcans. 

En general, les mescles de CPs de cadena curta o mitjana són olis incolors o 

groguencs de densitat i viscositat variables, mentre que les CPs de cadena llarga i d’alt 

grau de cloració són sòlids resinosos. Degut al seu elevat pes molecular, els punts 

d’ebullició de les CPs superen els 200 ºC, amb pressions de vapor baixes (2 x 10-4 Pa per 

a MCCPs amb un 52 % de clor) (Campbell i col., 1980). La solubilitat en aigua també és 

baixa i disminueix en augmentar la longitud de la cadena carbonada i el grau de cloració. 

Per això, les SCCP presenten solubilitats en aigua entre 0,49 i 1260 µg L-1 mentre que per 

les CPs de cadena mitjana i llarga, varia entre 0,029 i 14 µg L-1 i entre 1,6x10-6 i 0,0086 

µg L-1, respectivament (Muir i col., 2000). A més, degut a la seva elevada hidrofobicitat, 

les CPs presenten valors elevats del logaritme del coeficient de partició octanol-aigua 

(log Kow), entre 4,39 i 12,83 (Muir i col., 2000). Donat que aquests valors són superiors a 

4, es considera que aquests compostos presenten una elevada capacitat per a bioacumular-

se en els organismes vius i a adsorbir-se sobre sòls i sediments. A la Taula 2.2 s’inclouen 

les propietats físico-químiques més rellevants de les mescles tècniques de CPs més 

emprades. En general, l’augment de la viscositat, la densitat i el log Kow de les CPs es 

correlacionen amb un increment tant del grau de cloració com de la longitud de la cadena 

carbonada, mentre que al mateix temps s’observa una disminució de la volatilitat. Pel que 

fa referència a l’estabilitat tèrmica, les mescles de CPs són relativament estables fins a 

temperatures de 200 ºC, encara que com s’ha comentat prèviament generen àcid 

clorhídric (Taula 2.2). A temperatures superiors a 300 ºC es produeix una descomposició 

pirolítica donant lloc quantitats significatives de bifenils policlorats (PCBs), 

policloronaftalens (PCNs) i clorobencens (CBs) com a productes de degradació. 

Les mescles de CPs a temperatura ambient són compostos força inerts 

químicament i no s’hidrolitzen ni s’oxiden de forma significativa en fase aquosa, encara 

que per efecte de la llum i dels radicals lliures es poden arribar a hidròlitzar i/o oxidar 

fotolíticament en sistemes aquàtics (Koh i col., 2001). Quant a la seva degradació a 
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l’atmosfera, aquesta té lloc per mecanismes fotooxidatius i la velocitat de degradació 

augmenta amb la longitud de la cadena carbonada. El temps de vida mig a l’atmosfera  de 

les SCCPs és d’1,2 a 1,8 dies, mentre que per a les MCCPs oscil·la entre 0,85 i 1,1 dies i 

entre 0,5 i 0,8 dies per les LCCPs (Tomy i col., 2000). 

 

Taula 2.2. Propietats físico-químiques d’algunes mescles tècniques de les mescles de CPs.  

 
Longitud  
de cadena  

Contingut 
en clor  

(% w/w)  

Viscositat  
a 25ºC  

(kg m-1·s-1

Densitat  

)  
a 25 ºC  
(g ml-1

Estabilitat 

)  

a 
tèrmica 

(% w/w HCl)  

 
 

Volatilitat  
(% w/w)

log K
b
 

C

OW
 

10 
– C 50 

13
 0,08 1,19 0,15 16,0 4,39 – 6,93 

56 0,8 1,30 0,15 7,0 - 
60 3,5 1,36 0,15 4,4 4,48 – 7,38 
63 11,0 1,41 0,15 3,2 5,47 – 7,30 
65 30,0 1,44 0,20 2,5 - 
70 8,0 1,50 c 0,20 0,5 5,68 – 8,01 

C
14 

– C 40 
17

 0,07 1,10 0,20 4,2 - 
45 0,2 1,16 0,20 2,8 5,52 – 8,21 
52 1,6 1,25 0,20 1,4 5,47 – 8,01 
58 40,0 1,36 0,20 0,7 - 

C
18 

– C 47 
20

 1,7 1,21 0,20 0,8 - 
50 18,0 1,27 0,20 0,7 - 

C 42 
>20

 2,5 1,16 0,20 0,4 9,29 – 12,83 
48 28,0 1,26 0,20 0,3 8,69 – 12,83 
70 sòlid 1,63 0,20 - - 

a 
4 h a 175 ºC ; 

b 
4 h a 180 ºC; 

c 

 
a 50 ºC; w/w: pes/pes 

En relació amb la degradació de les mescles de CPs per part dels microorganismes, 

existeixen diversos estudis en els que es confirma que aquestes mescles es veuen poc 

afectades per la degradació microbiològica, tant en condicions aeròbiques com anaeròbies 

(Zitko i col., 1977; BUA, 1993; Tomy i col., 1998a; WHO, 1996). Tan sols s’ha pogut 

constatar que les SCCP amb un contingut en clor inferior al 50 % es degraden molt 

lentament en condicions aeròbiques, mentre que la biodegradació disminueix 

sensiblement o fins i tot deixa de produir-se per a mescles amb un contingut de clor 

superior al 58 % (Rieger i col., 1995).  

Els treballs publicats a la literatura que tracten sobre la toxicitat de les mescles de 

CPs són limitats i poc recents i a més, la majoria  s’han dut a terme utilitzant 
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formulacions comercials diferents. Aquest últim fet representa un problema degut a que 

la composició de les mescles depèn del fabricant i, per tant, resulta difícil treure 

conclusions dels diferents graus de toxicitat observats. Per altra banda, s’ha demostrat 

que els diferents isòmers  presenten un comportament diferent, tant pel que fa a la 

degradació com a la biotransformació i bioacumulació en el medi ambient (Tomy i col., 

1998b). Això fa que els organismes vius es trobin exposats a mescles de CPs de 

composició i abundància diferents a les formulacions originals. Pel que fa referència a la 

toxicitat de les mescles de CPs, els assaigs realitzats per via oral en animals de laboratori 

han posat de manifest que totes les CPs presenten una toxicitat aguda reduïda (en tots els 

casos el LD50 és superior a 4 g kg-1 de pes corporal), mentre que per a una exposició 

cutània o per inhalació el grau d’absorció o incorporació a l’organisme és molt baix. Per 

altra banda, s’ha demostrat que les SCCPs són molt tòxiques per als invertebrats aquàtics, 

tant en organismes d’aigua dolça com marins, amb valors de LC50 entre 14 i 530 µg L-1 

(Thompson i col., 1983a) mentre que les MCCPs i les LCCPs no són tant tòxiques per 

aquests organismes i els efectes que provoquen es presenten a major concentracions. Tot i 

això, en certes espècies particularment sensibles, com la puça d’aigua (Dapnia magna), 

s’ha observat que les mescles de MCCPs i LCCPs provoquen efectes adversos 

(Thompson i col., 1983c).  S’ha de senyalar, que les SCCPs produeixen una reducció del 

creixement i efectes letals a llarg termini en algues, invertebrats aquàtics i peixos 

(Thompson i col., 1983b, 1983d i 1983e). En el cas de les MCCPs, la toxicitat a llarg 

termini en  peixos sembla ser més baixa. Fins avui dia, no s’han pogut tobar indicis 

significatius de mutacions en assaigs realitzats in vitro sobre bactèries (Salmonella 

typhimurium) ni emprant línies cel·lulars de mamífers, encara que les mescles de MCCPs 

són responsables de certes transformacions cel·lulars. Per altra banda, investigacions 

sobre el possible caràcter carcinogènic d’aquests compostos en estudis amb rates i 

ratolins utilitzant mescles de CPs de cadena curta (C12, 58 % de Cl) (Serrone i col., 1987)  

han posat de manifest augments significatius en la incidència de tumors hepàtics i de les 

glàndules tiroides, fets que constitueixen una clara evidència de carcinogenicitat (NTP, 

1989). Per altra banda, les CPs de cadena llarga (C22, 43 % Cl) sembla que provoquen un 

augment de la incidència de limfomes malignes en ratolins mascles i de tumors de la 

glàndules adrenals de les rates femelles, tot i que no en un grau significatiu. Aquests fets 
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han dut a la IARC (International Agency for Research on Cancer) a incloure les SCCPs 

en el grup B de compostos possiblement cancerígens. (IARC,1990). 

Aquesta inclusió ha portat a establir legislació per aquests compostos. Així, la 

Directiva Europea 67/548/ECC inclou  les SCCPs en la categoria 3 de compostos 

cancerígens (R40) (Directiva 67/548/EEC). A més, a finals del 1999, i a partir de les 

directrius marc de les comissions d’Oslo i Paris (OSPAR) (OSPAR, 1999), la Unió 

Europea va acordar disminuir progressivament la utilització de les SCCP en la major part 

de les aplicacions industrials i substituir-les per les CPs de cadena mitjana (MCCPs). A 

més, les SCCPs es van incloure en el llistat de substàncies perilloses prioritàries 

(Reglament 793/93/EEC; Directiva 2002/45/EC) en el marc de la Directiva 2000/60/EC 

sobre política d’aigües de la Unió Europea. Per altra banda, l’any 2002 la Unió Europea 

va modificar la Directiva 76/769/EC, que limitava la comercialització i l’ús de 

substàncies considerades perilloses, per incloure les SCCPs en l’annex I i a partir del 6 de 

gener de 2004 es va prohibir la comercialització de productes destinats a l’industria 

metal·lúrgica i a l’engreixat del cuir que continguessin SCCPs a una concentració 

superior al 1 % (Directiva 2002/45/EC). Finalment, l’any 2006 la Unió Europea va 

considerar les mescles de SCCPs com substàncies perilloses per al medi ambient 

(R50/R53) (Directiva 2006/8/EC) i actualment es troben entre els compostos candidats a 

fromar part del llistat de compostos orgànics persistents pel Conveni d’Estocolm (POPs 

Review Committee Seventh meeting, Geneva, October 2011).  

 

2.1. Anàlisi de CPs en mostres ambientals 

 

En general, l’anàlisi de les mescles de CPs és complexa degut a diversos factors 

com són; els baixos nivells de concentració al que es troben en el medi, l’elevat nombre 

de congèneres que formen aquestes mescles i l’existència d’altres compostos procedents 

de la matriu que poden interferir en la seva determinació. Per aquesta raó, és necessari 

disposar de metodologies analítiques fiables que permetin dur a terme la seva 

determinació amb una elevada sensibilitat i selectivitat. Degut al caràcter fortament 

apolar d’aquests compostos i a la seva relativa volatilitat, la cromatografia de gasos (GC) 
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és la tècnica habitualment utilitzada per a la determinació de CPs en tot tipus de mostres 

ambientals. En els primers treballs publicats a la literatura dedicats a l’anàlisi d’aquests 

compostos es descriu la utilització d’altres tècniques de separació, com la cromatografia 

de líquids (Zitko,  V., 1973) o la cromatografia en capa fina (Hollies i col., 1979), però 

aquestes tècniques proporcionen una sensibilitat i precisió clarament inferiors a la que 

proporciona la GC (Eljarrat i col., 2006; Santos i col., 2006; Zencak i col., 2006).  

En aquest apartat s’inclou un treball científic de revisió on es presenten i 

s’examinen els avenços més importants aconseguits fins l’any 2005 en l'anàlisi de CPs en 

mostres ambientals (aire, aigua, sediments i biota). També s’aborden aspectes pràctics del 

tractament de mostra, la separació cromatogràfica, i la detecció i es fa una èmfasi especial 

en els mètodes d’anàlisi de CPs que utilitzen la cromatografia de gasos acoblada a 

l’espectrometria de masses. També es recullen i es discuteixen els nivells de CPs trobats 

fins aquell moment en mostres ambientals. El treball porta el següent títol “Analysis of 

polychlorinated n-alkanes in environmental samples” i s’inclou a l’apartat 2.2.1. Per tal 

de completar i actualitzar aquesta informació, a l’apartat 2.2.2 es revisen les metodologies 

analítiques proposades en els darrers anys per l’anàlisi de CPs. 
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2.2.1. Article científic: Analysis  of polychlorinated n-alkanes in environmental 

samples 

 

F.J. Santos, J. Parera and M.T. Galceran 

Analytical and Bioanalytical Chemistry 386 (2006) 837 – 857 
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2.2.2. Avenços recents en l’anàlisi de CPs en mostres ambientals. 

 

En aquest apartat es revisen de forma detallada les principals metodologies 

analítiques emprades des de l’any 2006 fins l’actualitat per a l’anàlisi de mescles de CPs 

en mostres ambientals amb la finalitat de donar una visió complerta de l’estat actual dels 

mètodes d’extracció i purificació, dels avenços en la separació cromatogràfica i de les 

estratègies aplicades per a la seva determinació i quantificació.  

 

2.2.2.1. Mètodes d’extracció i purificació 

 

Pel que fa referència a a l’extracció i purificació, l'anàlisi de les mescles de CPs no sol 

suposar un problema, ja que es poden aplicar els mateixos mètodes que s’utilitzen 

habitualment per a la determinació d'altres contaminants orgànics clorats. Així, per a 

l’extracció de mostres sòlides, els mètodes més emprats es basen en l’ús del Soxhlet i 

l’extracció amb líquids presuritzats (PLE), encara que l’extracció Soxhlet continua sent la 

tècnica de referencia per l’aïllament d’aquest compostos de matrius sòlides. Les 

recuperacions dels PCAs obtingudes amb el Soxhlet són elevades entre el 85 % i el 98 % 

amb desviacions estàndard relatives inferiors al 10 % i els límits de detecció del mètode 

(MDL) són baixos per exemple de 0,1 a 3,5 ng g-1 de sediment (Taula 2.3).  Entre els 

inconvenients del mètode Soxhlet cal esmentar l’elevat temps d’extracció i el consum de 

dissolvent que cal evaporar abans de procedir a la purificació dels extractes. Per a mostres 

ambientals sòlides, com sòls i sediments, el sofre és el principal compost interferent en la 

detecció de les mescles de CPs i s’elimina amb coure durant el procés d’extracció  (Chen 

i col., 2011). En els últims anys, s’ha posat de manifest que l’extracció amb líquids 

pressuritzats (PLE) és una bona alternativa al Soxhlet que permet reduir el temps 

d’extracció i el consum de dissolvents. Fins al 2006 encara eren pocs els treballs que 

proposaven l’ús d’aquesta tècnica, però en els darrers anys (Taula 2.3) la PLE ha 

començat a tindre un paper més important en l’anàlisi de CPs en mostres ambientals, com 

en fangs de depuradora i sediments (Zeng i col., 2011a, 2011b i 2012). Aquesta tècnica 
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proporciona recuperacions superiors al 80 % pels SCCPs, i una important reducció en el 

temps d’extracció (36 min). Una altra tècnica  que s’ha emprat recentment per a l’anàlisi 

de les mescles de CPs de cadena curta ha estat l’extracció assistida per ultrasons (UAE) 

que s’ha aplicat a mostres de pols d’ambients d’interior amb recuperacions elevades 

(90 %) i una important reducció del temps d’anàlisi (15 min) respecte al mètode Soxhlet 

(Friden i col., 2011). Pel que fa referència als dissolvents d’extracció i amb 

independència del mètode d’extracció emprat, els més utilitzats per a sòls, fangs i 

sediments són mescles de n-hexà/diclorometà (Hex/DCM) en diferents proporcions 

(Castells i col., 2008; Iozza i col., 2008; Zeng i col., 2011a, 2011b i 2012), encara que 

alguns autors utilitzen el DCM (Chen i col., 2011, Friden i col., 2011). Per a mostres 

biològiques se segueix emprant la mescla n-hexà/acetona (Harada i col., 2011).  

L’extracció líquid-líquid (LLE) (Geiss i col., 2010) i l’extracció en fase sòlida 

(SPE) (Coelhan M., 2010; Zeng i col., 2011b) són les tècniques més emprades per a 

l’extracció i preconcentració de SCCPs en mostres d’aigua on es troben a un nivell de 

concentració dels ng L-1. Tot i que les anàlisis de SCCPs en mostres d’aigua són poc 

freqüents degut a la baixa solubilitat d’aquests compostos, en els últims anys s’ha estudiat 

la seva presencia en aigües de riu i de mar properes a àrees industrials (Geiss i col., 2010; 

Coelhan M., 2010; Llorca-Porcel i col., 2009). Recentment, Llorca-Porcel i col. (2009) 

han utilitzat per a l’extracció  barres agitadores (SBSE) i han obtenigut límits de detecció 

entre 30 i 40 ng L-1 i recuperacions similars a les obtingudes amb mètodes clàssics com 

l’extracció líquid-líquid (72 - 119%) (Geiss i col., 2010). 



 

 

Taula 2.3. Principals mètodes d’anàlisi de CPs en matrius ambientals (2006-2012).  
 

 

Mètode d’extracció 
(dissolvent) 

Purificació/fraccionament 
(dissolvent d’elució) 

Columna cromatogràfica 
(longitud x diàmetre intern 
x gruix fase estacionària) 

Determinació Recuperació 
(%) 

R.S.D. 
(%) 

Límit de detecció 
del mètode 
(MDL) 

Solucions patró de 
quantificació 

Referència 

Fangs depuradora         
Liofilització; PLE  
(Hex:DCM, 1:1) 

Silica multicapa/Florisil, 
(Hex, Hex:DCM, 1:1) 

DB-5MS (30 m x 0,25 mm 
D.I. x 0,25 µm) 

GC- ECNI-LRMS 80-105 % 5-10 % 100 ng g-1  C10-13  51,5 %, 
55,5 % i 63 % 
C14-17 42 %, 52 % 
i 57 % 

Zeng  i col.,  
2012 

Sediments         
Soxhlet 
(Hex:DCM, 1:1) 

Florisil   
(Hex:DCM, 1:1) 

DB-5MS (30 m x 0,25 mm 
D.I. x 0,25 µm) 

GC-ECNI-LRMS 95 % 3 % 1,8 ng g-1 dw C10-13 63 % Castells  i 
col.,  2008 

Soxhlet  
(Hex:DCM, 1:1) 

Sílice acida (44 %)  
(Hex:DCM (1:1);  
Florisil (DCM) 

Columna de quarz 
 (15 m x 0,25 mm D.I.) 

GC-ECNI-LRMS n.r. n.r. n.r. C10-13 51,5 %,  
55,5 % i 63 % 
C14-17 52 % i 57 % 

Iozza  i col., 
2008 

Soxhlet (DCM) Cu; Silica 
multicapa/Florisil,  
(Hex, DCM) 

DB-5HT (15 m x 0,25 mm 
D.I. x 0,25 µm) 

GC-ECNI-LRMS 85-98 %  
SCCPs; 
90-97 % 
MCCPs 

10 % 0,14-3,5 ng g-1 
SCCPs  
0,53-2,2 ng g-1  
MCCPs 

C10-17 amb Cl5-10 Chen  i col., 
2011 

Liofilització; PLE  
(Hex:DCM, 1:1) 

Silica multicapa/Florisil, 
(Hex:DCM, 1:1) 

DB-5MS (30 m x 0,25 mm 
D.I. x 0,25 µm) 

GC-ECNI-LRMS 78-92 % 10 % 100 ng g-1  C10-13 51,5 %,  
55,5 % i 63 % 

Zeng  i col., 
2011b  

PLE (Hex) Florisil (1,5 % aigua) 
Acetona 

RTX1614 (15 m x 0,25 mm 
D.I. x 0,25 µm) 
Ultra 1 (25m x 0,2 mm D.I. 
x 0,33 µm) 

GC-ECNI-LRMS 
 
GC-FID 

69-121 % 
 
73-133% 

13 % 
 
n.r. 

2,9 µg g-1 dw 
 

n.r. 

C10-13 51,5 %,  
55,5 % i 63 % 

Hussy i col., 
2012 

Sòls         
Liofilització; PLE  
(Hex:DCM, 1:1) 

Silica multicapa/Florisil, 
(Hex:DCM, 1:1) 

DB-5MS (30 m x 0,25 mm 
D.I. x 0,25 µm) 

GC-ECNI-LRMS 84-102 % 5-10 % 100 ng g-1  C10-13 51,5 %,  
55,5 % i 63 % 
C14-17 42 %, 52 % 
i 57 % 

Zeng  i col., 
2011a  

Aire          
Extracció assistida  
per ultrasons (DCM) 

SiO2 /H2SO4 (Hex) DB-5MS (15 m x 0,25 mm  
D.I. x 0,25 µm) 

GC-EI-LRMS/MS 90% <14% 10 ng m-3  C10-13 51,5 %,  
55,5 % i 63 % 
C14-17 52 % i 57 % 

Friden  i 
col., 
2011 
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Taula 2.3. (Continuació) Principals mètodes d’anàlisi de CPs en matrius ambientals (2006-2012).  
 
Mètode d’extracció 
(dissolvent) 

Purificació/fraccionament 
(dissolvent d’elució) 

Columna cromatogràfica 
(longitud x diàmetre intern 
x gruix fase estacionària) 

Determinació Recuperació 
(%) 

RSD 
(%) 

Límit de 
detecció del 
mètode (MDL) 

Solucions patró de 
quantificació 

Referència 

Pols d’ambients 
interiors 

        

Extracció assistida 
per ultrasons 
(DCM) 

SiO2/H2SO4 (Hex) DB-5MS (15 m x 0,25 mm 
D.I. x 0,25 µm) 

GC-EI-LRMS/MS 90 % <14 % baixos µg g-1 C10-13 51,5 %,    
55,5 % i 63 % 
C14-17 52 % i 57 % 

Friden i 
col., 2011 

Aliments         
LLE (acetona:Hex, 
1:1) 

Florisil activat 
(Hex:DCM, 1:4) 

DB-5MS (15 m x 0,25 mm 
D.I. x 0,1 µm) 

GC-ECNI-HRMS 97-119 % 14 % 10-900 pg g-1  C10-13 65 % Harada i 
col., 2011  

Aigües         
LLE 
(n-heptà) 

Florisil  
(n-heptà:acetona, 1:1) 

DB-5MS (15 m x 0,25 mm 
D.I. x 0,25 µm) 

GC-ECNI-LRMS 72-119 % 1-18 % 0,05 g L-1 C10-13 51,5 %,55,5% 
i 63 % 
C14-17 42 %, 52 % i 
57 % 

Geiss i col., 
2010 

SPE Strata-X 
(THF:DCM, 1:1) 

Sílica gel (3 % aigua), 
sílice básica (10 %), sílice 
àcida (40 %),  
(Hex, Hex:DCM, 3:1) 

Columna de quarz 
(15 m x 0,25 mm D.I.) 

GC-ECNI-LRMS n.r. n.r. 100 ng L-1 C10-13 63 % Coelhan M. 
2010 

LLE (DCM) Silica multicapa/Florisil, 
(Hex:DCM, 1:1) 

DB-5MS (30 m x 0,25 mm 
D.I. x 0,25 µm) 

GC-ECNI-LRMS 78-92 % 10 % 100 ng g-1  C10-13 51,5 %, 
55,5 % i 63 % 

Zeng  i col., 
2011b  

Stir bar sorptive 
extraction (SBSE) 

 TRB-5 (30 m x 0,25 mm 
D.I. x 0,25 µm) 

GC-ECD 100 % 20 % 30-40 ng L-1 C10-13 55,5 % Llorca-
Porcel i col., 
2009 

Mostres biològiques         
PLE  
(Hex:DCM, 1:1) 

GPC (Hex:DCM, 1:1); 
Florisil (F1 Hex, F2 
Hex:DCM, 85:15) 

DB-5 (30m x 0,25 mm D.I. 
x 0,25 µm) 

GC-ECNI-HRMS n.r. < 22 % 1,7 ng g-1 lw n.r. Ismail i col., 
2009 

Soxhlet  
(Hex:DCM, 1:1) 

Sílice àcida (44 %) 
(Hex:DCM, 1:1);  
Florisil (1,5 % aigua) 
(Hex:DCM, 3:1) 

DB-5 (15 m x 0,25 mm D.I. 
x 0,25 µm) 

GC-ECNI-LRMS n.r. n.r. n.r. C10-13 51,5 %,    
55,5 %, 60 %,    
61,5 % i 63 % 

Rusina i 
col., 2011 

Liofilització; PLE  
(Hex:DCM, 1:1) 

Silica multicapa/Florisil, 
(Hex:DCM, 1:1) 

DB-5MS (30 m x 0,25 mm 
D.I. x 0,25 µm) 

GC-ECNI-LRMS 78-92 % 10 % 100 ng g-1  C10-13 51,5 %,    
55,5 % i 63 % 

Zeng  i col., 
2011b  
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Taula 2.3. (Continuació) Principals mètodes d’anàlisi de CPs en matrius ambientals (2006-2012).  

 
Mètode d’extracció 
(dissolvent) 

Purificació/fraccionament 
(dissolvent d’elució) 

Columna cromatogràfica 
(longitud x diàmetre intern 
x gruix fase estacionària) 

Determinació Recuperació 
(%) 

RSD 
(%) 

Límit de 
detecció del 
mètode (MDL) 

Solucions patró de 
quantificació 

Referència 

Vegetals         
Agitació 16h 
(Hex:DCM, 1:1) 

Sílice acida (44 %)  
(Hex:DCM (1:1);  
Florisil (DCM) 

DB-5MS (15 m x 0,25 mm 
D.I. x 0,25 µm) 

GC-ECNI-LRMS 52-81 % 22 %  1,3 ng g-1 ww   C10-13 51,5 %,    
55,5 % i 63 % 
C14-17 52 % i 57 %  

Iozza  i col., 
2009a 

Agitació 16h 
(Hex:DCM, 1:1) 

Sílice acida (44 %)  
(Hex:DCM (1:1);  
Florisil (DCM) 

DB-5MS (15 m x 0,25 mm 
D.I. x 0,25 µm) 

GC-EI-LRMS/MS 52-110 % n.r. 2,7 – 4,1 ng g-1 
dw  
 

C10-13 55,5 %  Iozza  i col., 
2009b 

Abreviatures  
SPE: extracció en fase sòlida  
LLE: extracció líquid-líquid  
PLE: extracció amb dissolvents pressuritzats  
PUF: escuma de poliuretà 
n.r.: no reportat  
ww: pes fresc (wet weight) 
dw: pes sec (dry weight)  
lw: pes de greix (lípid weight) 

Reactius  
THF: tetrahidrofurà 
Hex: n-hexà 
DCM: diclorometà 
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Un dels problemes detectats en la major part dels mètodes establerts per a 

l'extracció dels SCCPs en mostres ambientals i biològiques és la gran quantitat de 

compostos co-extrets. Per aquesta raó, és necessari aplicar procediments de 

purificació dels extractes abans de la seva determinació per GC-MS.  El mètode de 

purificació més emprat els últims anys continua sent la cromatografia en columna 

amb sílice modificada amb àcid súlfúric i/o hidròxid de sòdi (Zeng i col., 2012; Chen 

i col., 2011; Iozza i col., 2008; Zeng i col., 2011a; Friden i col., 2011; Coelhan M., 

2010). Un cop eliminats els principals components interferents de la matriu (per 

exemple, greixos), és freqüent separar els SCCPs de altres families de contaminants, 

com els PCBs, els clorobenzens i els DDTs i els seus metabòlits. Per a dur a terme 

aquesta separació s’apliquen procediments de fraccionament dels extractes, emprant 

habitualment adsorbents com la sílice o el Florisil (Taula 2.3), tant activats com 

parcialment desactivats amb aigua (Castells i col., 2008; Iozza i col., 2008; Geiss i 

col., 2010; Chen i col., 2011; Zeng i col., 2011a i b).  

Pel que fa referència a l’anàlisi de mescles de CPs en altres tipus de mostres 

ambientals, la literatura existent fins avui dia és molt escassa i només hi ha un treball 

que faci referència a l’anàlisi d’aquests compostos en mostres d’aire (Taula 2.3). 

Aquests autors utilitzen mostrejadors d’alt volum equipats amb filtres de fibra de 

vidre (GFF) i escumes de poliuretà (PUF), que permeten retindre els components que 

es troben tant a la fase particulada com a la fase gasosa (Friden i col., 2011). El volum 

d’aire mostrejat varia entre 600 i 2000 m3 en funció del tipus d’aire i la metodologia 

analítica emprada un cop realitzat el mostreig és similar a la utilitzada per a les 

mostres sòlides.  

 

2.2.2.2. Separació cromatogràfica 

 

L’anàlisi de CPs és difícil degut a que aquestes mescles contenen milers de 

congèneres individuals que no poden ser separats cromatogràficament mitjançant 

cromatografia de gasos. En general, els cromatogrames que s’obtenen mostren una 
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àmpla i característica envolvent, produida per la co-elució dels diferents components 

de les mescles (Figura 2.1). Habitualment, s’utilitzen columnes amb fases 

estacionàries de caràcter no polar, del tipus 5 % fenil 95 % metil polisiloxà (DB-5, 

DB-5MS, o similars) (Taula 2.3), i longituds iguals o inferiors a 15 m, per tal de 

millorar la sensibilitat i disminuir el temps d’anàlisi (Chen i col., 2011; Iozza i col., 

2008, 2009a i b; Harada i col., 2011; Firden i col., 2011). Algums autors proposen 

utilitzar tubs capil·lars de quars sense fase estacionària (Iozza i col., 2008; Coelhan 

M., 2010) per tal de reduir l’amplada de la banda d’elució. Ara bé, en aquest cas, 

l’absència de separació cromatogràfica fa que els anàlits s’elueixin molt ràpidament 

de la columna juntament amb altres compostos procedents de la matriu la qual cosa 

provoca errors en la quantificació. En general i amb independència de la columna 

cromatogràfica utilitzada, els temps de retenció dels compostos potencialment 

interferents, com per exemple, els PCBs, el toxafè i el clordà, coincideix amb la 

banda d’elució dels congèneres dels PCAs. Per tal d’evitar o minimitzar aquest 

problema és necessari aplicar procediments de fraccionament previ a l’etapa de 

determinació que assegurin l’eliminació de les interferències o augmentar la 

selectivitat de les tècniques finals de detecció.  Per altra banda, cal esmentar que en 

els darrers anys s’han desenvolupat mètodes basats en la cromatografia de gasos 

multidimensional integrada (GCxGC) per a la separació de les mescles de CPs, que 

permeten una certa separació dels congèneres en funció del número d’àtoms de 

carboni i de clor, encara que no s’ha aconseguit la completa separació de tots els 

congèneres individuals. 

Pel que fa referència al sistema de detecció, normalment s’utilitza 

l’espectrometria de masses treballant casi exclusivament en el mode d’ionització 

química negativa per captura d’electrons (ECNI) i en general, a baixa resolució (GC-

LRMS) encara que alguns autors proposen emprar alta resolució (GC-HRMS) (Taula 

2.3) (Ismail i col., 2009; Harada i col., 2011). En relació amb la  quantificació dels 

CPs, que és especialment complicada per la gran quantitat d’isómers i homòlegs que 

existeixen, s’han desenvolupat diferents mètodes i estratègies però encara no es 

disposa d’una metodologia àmpliament acceptada o de referència. 
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Figura 2.1. GC-MS Cromatograma d’una mescla de SCCP amb un 63 % de clor. 

 

A l'article científic de revisió inclòs en l'apartat 2.2.1. d'aquesta memòria es 

descriuen de forma detallada els principals mètodes de quantificació desenvolupats, 

així com els seus avantatges i inconvenients. D’entre aquests mètodes, el proposat per 

Tomy i col. (1997) que utilitza ionització química negativa, l’ió [M-Cl]- de cada grup 

de congèneres amb el mateix nombre d’àtoms de carboni i clor i espectrometria de 

masses de alta resolució (poder de resolució 12000) és el que proporciona una major 

sensibilitat i selectivitat.  Aquest métode ha estat utilitzat recentment per a la 

determinació de CPs de cadena curta en mostres d’aliments amb excel·lents resultats 

(Harada i col., 2011; Ismail i col., 2009). Ara bé, tot i que l’ús de GC-ECNI-HRMS 

proporciona avantatges evidents en la determinació de les mescles de CPs, l’elevat 

cost de la instrumentació utilitzada i la necessitat de disposar de personal especialitzat 

fan que el seu ús sigui limitat. Per aquesta raó, bona part dels treballs realitzats en els 

últims anys han utilitzat espectrometria de masses de baixa resolució. En aquest 

context, el mètode de quantificació més emprat (Zeng i col., 2012, Zeng i col., 2011a; 

Harada i col., 2011) ha estat el proposat per Reth i col. (2005) que permet corregir la 

resposta dels congèneres amb diferent grau cloració a partir d’establir una relació 

lineal entre els factors de resposta i el contingut total de clor. Ara bé, aquest mètode 

presenta certes limitacions, entre les quals cal esmentar la necessitat de conèixer a 

priori la composició de la mescla de CPs de les mostres, per tal de seleccionar uns 
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patrons de quantificació de composició semblant. Una altra limitació és la necessitat 

d’eliminar dels extractes els compostos halogenats que tinguin masses nominals 

similars a les dels congèneres dels CPs ja que poden provocar una sobreestimació en 

la quantificació.  

Entre les altres aproximacions que s’han utilitzat per a la quantificació de les 

CPs cal citar la que es basa en la decloració catalítica de les CPs emprant Pd com a 

catalitzador, i la posterior determinació dels hidrocarburs resultants per GC-FID (Koh 

i col., 2002). Aquest mètode ha estat emprat recentment per a la determinació de 

SCCPs en sediments marins per Hussy i col., (2012) i han obtingut  resultats similars 

als aconseguits per GC-ECNI-MS. En un treball recent, Steimberg i Emerson (2012) 

han modificat el mètode original de Koh i col. (2002), millorant la vida útil del 

catalitzador de Pd i emprant l’acoblament GC-MS. Ara bé, aquest mètode no 

proporciona informació sobre el grau de cloració de les mescles de CPs presents a les 

mostres, ja que únicament es detecten els pics corresponents als n-alcans resultants de 

la decloració (per exemple, per a les mescles de SCCPs tan sols s’obtenen quatre pics, 

els corresponents al decà, undecà, dodecà i tridecà). Aquest fet comporta que no es 

pugui identificar la mescla de CPs causant de la contaminació.  

Els darrers anys, s’han desenvolupat diferentes aproximacions per tal de 

millorar la robustesa i fiabilitat dels mètodes existents per a la determinació de CPs en 

mostres ambientals. En aquesta línia, Geiss i col. (2010) van desenvolupar un nou 

mètode per a l’anàlisi de SCCPs en mostres d’aigua que soluciona en part els errors 

de quantificació que es produeixen quan no s’utilitzen patrons de CPs de composició 

similar a la de les mostres (Zencak i col., 2005). Aquest mètode proposa la 

monitorització en GC-ECNI-MS de dos ions (m/z 327 i m/z 423) que són comuns a 

les diferents famílies de homòlegs i independents del contingut en clor i de la 

composició dels patrons emprats en la quantificació. El calibratge es realitza per 

regressió lineal múltiple utilitzant barreges patró de SCCPs amb un contingut total en 

clor que cobreixi totes les mescles existents. La fiabilitat d’aquest mètode s’ha 

avaluat recentment en un exercici d’intercomparació organitzat a nivell europeu on 

s’ha determinat la concentració de SCCPs en mostres d’aigua amb un contingut de 

clor variable entre el 49 % i el 67 % (Geiss i col., 2012). En general, la variabilitat 
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assolida entre els diferents laboratoris és prou acceptable (28 – 34 %) donada la 

complexitat del mètode de quantificació utilitzat, la qual cosa posa de manifest que 

s’ha aconseguit minimitzar els errors de sobreestimació de la concentració produïts en 

la quantificació dels CPs de cadena curta. Això no obstant, s’ha constatat que les CPs 

de cadena mitjana o llarga interfereixen en la determinació de les CPs de cadena curta.  

Recentment, Rusina i col. (2011) han proposat un nou mètode de quantificació 

de CPs emprant congèneres individuals. Aquest mètode es basa en la hipòtesis que els 

congèneres que tenen un mateix nombre d’àtoms de clor tindràn factors de resposta 

similars en GC-ECNI-LRMS encara que tinguin una longitud de la cadena carbonada 

diferent. Això, segons aquest autor,  permet utilitzar congèneres individuals com a 

patrons per a la quantificació de les diferents famílies de homòlegs amb el mateix 

nombre d’àtoms de clor. Una de les principals limitacions d’aquest mètode és la 

reduïda disponibilitat de patrons comercials de congèneres individuals que no permet 

cobrir tots els possibles graus de cloració existents a les mescles de CPs. Però a més,  

l’aplicabilitat d’aquest mètode sembla reduïda ja que el mateix autor en analitzar 

SCCPs en mostres de peix (Rusina i col., 2011) va posar de manifest que s’obtenen 

errors en la quantificació superiors al 40 %. Els resultats d’aquest estudi semblen 

indicar que el mètode proposat per Reth i col. (2005) i la combinació d’aquest amb el 

de Coelhan i col. (2000), en el que la quantificació te lloc a partir de la longitud de la 

cadena carbonada però compensant les diferències entre el grau de cloració de la 

mostra i del patró utilitzant el mètode de Reth, són els que proporcionen els resultats 

més semblants amb el mètode de referència de Tomy i col. (1999). 

Com s’ha pogut observar en aquest apartat, encara que s’han desenvolupat un 

gran nombre de mètodes per a dur a terme la quantificació de CPs, fins ara no s’ha 

arribat a un consens entre els diferents autors sobre quin s’ha d’utilitzar. Aquest fet fa 

difícil la comparació dels nivells de concentració publicats a la literatura ja que s’han 

emprat mètodes de quantificació diferents i, per tant, les dades disponibles sobre la 

presència i distribució d’aquests compostos en el medi ambient no són encara del tot 

fiables. 
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2.2.3. Nivells de CPs en el medi ambient 

 

Els CPs de cadena curta han estat les mescles més utilitzades i per tant, les 

més presents en el medi ambient, tot i que la producció en els últims anys ha 

disminuït i s’ha desplaçat cap a les mescles de cadena mitjana (MCCP), degut a les 

restriccions d’ús de les SCCPs imposades per diverses organitzacions governamentals 

a la Unió Europea i  als Estats Units. A la Taula 2.4 s’indiquen els valors 

corresponents als nivells de CPs en aire, sediments, fangs de depuradora, sòls i 

mostres biològiques publicats a la literatura des del 2006 fins a l’actualitat i que 

completen la informació que es dòna a la Taula 3 de l’article científic inclòs en 

l’apartat 2.2.1. 

L’elevada persistència d’aquests compostos en el medi comporta que es trobin 

distribuïts entre els diferents compartiments ambientals. En el cas del medi aquàtic, 

les CPs degut a la seva baixa solubilitat en aigua, es troben principalment adsorbides 

en el material en suspensió i són transportades i acumulades en els sediments de rius, 

llacs i entorns marins. Tot i això, s’han trobat concentracions de SCCPs de l’ordre 

dels 170 ng L-1 en aigües recollides en àrees industrials i urbanes de la Xina (Zeng i 

col., 2011b), encara que els nivells més elevats, 4600 ng L-1, s’han detectat a les 

aigües d’entrada de plantes de tractament d’aigües residuals (Coelhan M., 2010).  

De forma similar al que succeeix amb les mostres d’aigua, la informació 

actualment disponible sobre els nivells de CPs en sòls i sediments és encara limitada i 

molt heterogènia. No obstant això, cal senyalar que s’ha detectat la presència de CPs 

tant en sediments de rius i llacs propers a zones industrials com en els de zones 

remotes. Aquest fet corrobora la ubiqüitat d’aquests contaminants en el medi ambient 

i per tant, el seu transport atmosfèric a llargues distàncies. Pel que fa referència als 

nivells d’aquests compostos en sediments, aquests arriben a diferir en tres ordes de 

magnitud en funció de la zona de procedència. Per exemple, els sediments del llac 

Thun a Suïssa presenten concentracions baixes, d’entre 5 i 33 ng g-1 pes sec, tant per 

les SCCP com per les MCCP (Iiozza i col., 2008) mentre que en sediments 

procedents de la Xina les concentracions poden arribar als 8,7 µg g-1 pes sec (Zeng i 
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col., 2011b). Valors de l’ordre dels µg g-1 també s’han trobat en sediments marins 

propers a àrees urbanes i industrials (0,21 – 1,17 µg  g-1 pes sec) (Castells i col., 2008). 

En sediments de riu les concentracions són sempre elevades i en general més altes per 

les MCCPs que per les SCCPs. A mode d’exemple es poden comentar les dades d’un 

estudi dut a terme a la República Txeca,  on les concentracions de les SCCPs són de 

347 ng g-1 pes sec mentre que per les MCCPs arriben als 5,6 µg g-1 pes sec (Pribylova 

i col., 2006). Aquests valors són similars als trobat al Delta del riu Pearl a la Xina, on 

la concentració de les SCCPs es troba entre els 320 i els 6,6  µg g-1 mentre que la de 

les MCCPs, arriba fina als 38 µg g-1.   

Pel que fa als nivells de CPs en mostres biològiques, encara que tan sols s’han 

publicat cinc articles amb posterioritat al 2005 es pot indicar que s’han trobat 

quantitats significatives de CPs en diversos tipus d’organismes vius, com peixos, aus i 

invertebrats (Taula 2.4.). En aquests casos, les CPs detectades amb major freqüència 

són les de cadena curta (SCCPs), seguides de les de cadena mitjana (MCCPs). Els 

nivells de concentració de les mescles de CPs trobades en mostres biològiques 

procedents del mar del Nord i del Bàltic oscil·len entre 5 i 88 ng g-1 pes fresc (Reth i 

col., 2006). Aquests valors són similars als trobats en mostres de truita dels Llacs 

Ontàrio i Michigan (Canada) encara que  les concentracions de les MCCPs són 

inferiors, entre 3 i 24 ng g-1 en pes fresc (Ismail i col., 2009; Houde i col., 2008). A 

més, s’ha observat la presència de SCCPs en mostres d’invertebrats, com per exemple 

plancton, procedents dels llacs Michigan i Ontario i de la Xina (Houde i col., 2008; 

Zeng i col., 2011a). Pel que fa referencia als nivells en aire, en els darrers anys tan 

sols s’ha publicat un treball en el que es donen els nivells de CPs en mostres d’aire 

interior, que són de 210 ng m-3 (Friden i col., 2011). 
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Taula 2.4. Concentracions de CP en zones industrials i remotes des de 2006 fins a 

l’actualitat.  
Mostra Localització/Pais Concentració Referència 
Sediments, fangs i sòls    
Sediments de llac Lac Thun, Suissa SCCPs: 5 - 33 ng g-1 dw  

MCCPs: 5 - 26 ng g-1 dw 
Iiozza i col., 2008 
 

 China ΣSCCPs: 1100 - 8700 ng g-1 dw Zeng i col., 2011b 
Sediments marins Barcelona, 

Espanya 
SCCPs: 210 - 1170 ng g-1 dw Castells i col., 2008 

Sediments de riu 11 rius Txecs, 
República Txeca  

SCCPs: n.d. - 347 ng g-1 dw  
MCCPs: n.d. - 5575 ng g-1 dw 
LCCPs: n.d. - 5665 ng g-1 dw 

Pribylova i col., 
2006 

 Riu Pearl, Xina SCCPs: 320 - 6600 ng -1g dw 
MCCPs: 880 - 38000 ng -1g dw 

Chen i col., 2011 

Fangs de depuradora Xina  SCCPs: 800 - 52700 ng g-1 dw Zeng i col., 2012 
Sòl Xina SCCPs: 159,9 - 1450 ng g-1 dw Zeng i col., 2011a 
Aigua    
Aigua de llac Canadà SCCPs: 606 – 1935 pg L-1 

MCCPs: 0,9 – 47 pg L-1 
Houde i col., 2008 

Aigua riu/depuradora Espanya SCCPs: 120 ng L-1 riu 
SCCPs: 121 ng L-1 depuradora 

Llorca-Porcel i col., 
2009 

Aigua depuradora Espanya  Llorca-Porcel i col., 
2009 

Aigua de llac Xina SCCPs: 162 - 176 ng L-1 Zeng i col., 2011 b 
Influents/efluents 
depuradora 

Xina SCCPs: n.d. - 4600 ng L-1 Coelhan M., 2010 

Mostres biològiques    
Fetge de truita Àrtica, 
Ocells de l’Illa de Bera 
i bacallà de Noruega  

Mar del Nord i 
Bàltic 

SCCPs: 5 - 88 ng g-1 ww  
MCCPs: 5 - 55 ng g-1 ww 

Reth i col., 2006 

Truita de llac 
 
Invertebrats (plancton) 

Llac Ontario i 
Michigan 
Canadà 

SCCPs: 34 – 123 ng g-1 ww 
MCCPs: 5,6 – 24 ng g-1 ww 
SCCPs: 1,02 – 23 ng g-1 ww 

Houde i col., 2008 

Truita de llac Llac Ontario 
Canada 

SCCPs: 17 - 91 ng g-1 ww 
MCCPs: 3,4 - 7,9 ng g-1 ww 

Ismail i col., 2009 

Invertebrats (Spirogyra 
i coccid) 

Xina SCCPs: 3,6 – 4,7 µg g-1 dw Zeng i col., 2011a 

Aire    
Aire interior Suècia ΣSCCPs+MCCPs:<5 - 210 ng m-3 Friden et al., 2011 
n.d.: no detectat; ww: pes fresc (wet weight); dw: pes sec (dry weight); lw: pes de greix (lípid weight)   
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2.3. Extracció assistida per microones per a la determinació de parafines 

clorades en sediments 

 

Tal i com s’ha comentat previament, la metodologia d’extracció més emprada 

per a l’anàlisis de CPs en mostres sòlides és el Soxhlet, que avui dia encara es 

considera la tècnica de referència. Aquest mètode d’extracció té un baix cost, 

requereix d’un mínim tractament de la mostra i proporciona elevades recuperacions 

dels anàlits. Tot i això, és una metodologia laboriosa, lenta i que requereix un elevat 

consum de dissolvents. Per aquestes raóns, en els últims anys s’han començat a 

utilitzar metodologies d’extracció alternatives que permetin reduir el temps d’anàlisi i 

el volum de dissolvents. Entre les tècniques que presenten aquestes característiques es 

poden citar l’extracció amb líquids presuritzats (PLE) i l’extracció assistida per 

microones (MAE). A la Taula 2.5 es recullen les principals característiques 

d’aquestes tècniques d’extracció.  

 

Taula 2.5. Principals característiques de l’extracció Soxhlet, PLE i MAE. 
 Temps 

d’extracció 

Volum de 

dissolvent 

Cost de la 

técnica 

Simplicitat de la 

técnica 

Optimització 

Soxhlet 16 - 24 h 200 - 400 mL + +++ No 

PLE 15 - 30 min 10 - 50 mL +++ + Si 

MAE 5 - 15 min 10 - 40 mL +++ + Si 

 

Com es pot observar a la Taula, tant la PLE com la MAE permeten una 

important disminució del temps d’extracció i del volum de dissolvent en relació al 

Soxhlet, encara que aquestes tècniques són més cares i requereixen una optimització 

prèvia de les condicions de treball. Com ja s’ha comentat a l’apartat 2.2.2, la PLE ha 

estat força utilitzada per a l’anàlisi de CPs en mostres d’origen ambiental, en canvi, 

no hi ha cap article a la literatura que faci referència a la utilització de l’extracció 

assistida per microones (MAE) per a l’anàlisi de mescles de CPs, encara que si que 

s’ha emprat per a l’anàlisi d’una gran varietat de contaminants orgànics halogenats 
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(Banjoo i col., 2005). Atès que aquesta tècnica permet treballar amb una baixa 

quantitat de dissolvent i que el temps d’anàlisi és curt, es va considerar interessant 

desenvolupar metodologia analítica per la determinació de les CPs basada en 

l’extracció amb microones. En una primera etapa, es van optimitzar els diferents 

paràmetres que afecten a l’extracció asistida per microones, utilitzant sediments 

addicionats amb parafines clorades de cadena curta amb un 60 % de clor (C10-13 60 % 

Cl) i es va comparar aquesta metodologia amb l’extracció Soxhlet, considerada com a 

mètode de referència. Posteriorment, es van estudiar i optimitzar les etapes de 

purificació i fraccionament dels extractes per tal d’aconseguir la separació de les 

parafines clorades d’altres famílies de compostos interferents, com poden ser els 

PCBs, els pesticides organoclorats o els toxafens. Els resultats obtinguts en aquest 

estudi es recullen a l’article científic que porta per títol “Microwave-assisted 

extraction versus Soxhlet extraction for the analysis of short-chain chlorinated 

alkanes in sediments” i que s’inclou en el apartat següent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTOL 2 
 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article científic: Microwave-assisted extraction versus Soxhlet extraction fort he 

analysis of short-chain chlorinated alkanes in sediments 

 

J. Parera, F.J. Santos, M.T. Galceran 

Journal of Chromatography A, 1046 (2004) 19 - 26 
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2.4. Anàlisi de dibenzo-p-dioxines i dibenzofurans policlorats (PCDD/Fs), bifenils 

policlorats (PCBs), difeniléters polibromats (PBDEs) i parafines clorades (CPs) en 

peixos i bivalves destinats al consum humà. 

 

Com ja s’ha comentat a l’apartat 2.1 d’aquest capítol, les CPs són compostos que 

com a conseqüència de la seva persistència i bioacumulació es poden trobar tant en 

ecosistemes terrestres com aquàtics. De fet, s’ha descrit la presència de CPs  en diverses 

matrius tant abiòtiques com biòtiques dels diferents compartiments ambientals, 

especialment en el medi marí. En aquest medi, tant les bivalves com els peixos es poden 

considerar matrius adequades per avaluar el grau de contaminació produïda per 

compostos halogenats, ja que aquests es poden acumular degut al seu caràcter lipofílic. 

Tot i això, aquests compostos no han estat gaire estudiats i les CPs encara ho han estat 

menys. De fet, les dades que es troben a la literatura sobre la concentració de les CPs en 

mostres de peixos i bivalves són molt limitades i molt inferiors  a les d’altres compostos 

organoclorats com ara els PCBs o PCDD/Fs (Feo i col., 2009). A més, si es té en compte 

que la principal ruta d’ingesta dels contaminants halogenats es produeix a través de la 

dieta (90 %), en especial  pel consum de productes alimentaris rics en greixos com per 

exemple el peix (Bocio i col., 2007), es posa de manifest l’interés en avaluar la presencia 

d’aquests contaminants en peixos destinats al consum humà. El treball que es presenta en 

aquest apartat estudia i avalua els nivells de SCCPs en mostres de peixos i bivalves 

procedents de la zona d’influència del Delta del Ebre, que es comercialitzen en aquesta 

àrea i que formen part de les principals espècies destinades al consum humà. El Delta del 

Ebre és una de les principals zones pesqueres del sud de Catalunya on a més hi ha una 

gran activitat agrícola i una important activitat industrial situada riu amunt que durant 

anys ha estat una font de contaminació per compostos organoclorats a la zona. Per 

aquesta raó, a més de les SCCPs, també  s’han estudiat altres famílies de compostos 

halogenats com les PCDD/Fs, els PCBs, i els PBDEs, classificats com a POPs en el 

Conveni d’Estocolm  i legislats per la Unió Europea que indica per a les PCDD/Fs un 

valor màxim de 3,5 pg g-1 de pes fresc, 6,5 pg g-1 de pes fresc per la suma de PCDD/Fs i 

DL-PCBs i de 75 ng g-1 de pes fresc per als PCBs indicadors (Reglament 1259/2011).  
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Els resultats obtinguts en aquest estudi s’inclouen en el treball científic que porta per títol: 

“Polychlorinated dibenzo-p-dioxins, dibenzofurans, biphenyls, paraffins and 

polybrominated biphenyl ethers in marine fish species from Ebro River Delta (spain)”. 
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Article científic: Polychlorinated dibenzo-p-dioxins, dibenzofurans, biphenyls, 

paraffins and polybrominated biphenyl ethers in marine fish species from Ebro 

River Delta (spain) 

 

J. Parera, M. Ábalos, F.J. Santos, M.T. Galceran, E. Abad 

Enviat per la seva publicació a: Chemosphere
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2.5. Discussió de resultats 

 

En els articles inclosos en aquest capítol s’han optimitzat mètodes per a 

l’extracció i determinació de SCCPs i s’ha avaluat la presència d’aquests compostos així 

com d’altres compostos organoclorats, en mostres de sediments i peixos. En aquest 

apartat, es comenten en primer lloc els aspectes més interessants dels procediments 

d’anàlisi desenvolupats i es discuteixen els resultats obtinguts en la seva validació i en 

segon lloc, s’avaluen els nivells de concentració trobats en les mostres analitzades i es 

relacionen amb les dades de la literatutra. Com s’ha comentat a la introducció d’aquest 

capítol, un dels problemes en l’anàlisi dels CPs en mostres ambientals on poden coexistir 

amb altres compostos organoclorats, és que l’extracció no és selectiva i els compostos co-

extrets poden interferir en la determinació. Per aquesta raó, en una primera fase del 

treball de l’apartat 2.3.1 on s’estudia l’aplicabilitat de l’extracció assistida per microones 

(MAE) per a l’anàlisi de SCCPs i PCBs en sediments, es va avaluar el comportament de 

diferents adsorbents en l’etapa de purificació i fraccionament amb l’objectiu de permetre 

una completa retenció dels compostos interferents de la mostra i la màxima recuperació 

dels anàlits. Amb aquesta finalitat es va utilitzar un extracte d’una mostra de sediment 

addicionada amb una quantitat coneguda d’un patró de parafines clorades de cadena curta 

amb un 63% en clor (C10-13, 63 % Cl) i una mescla de 12 PCBs i es van avaluar les 

recuperacions dels anàlits analitzant les  fraccions obtingudes mitjançant GC-ECNI-MS 

per a les SCCPs i GC-ECD per als PCBs.  

Les dades de la literatura (Taula 1, apartat 2.2.1) posen de manifest que els 

adsorbents més emprats en l’etapa de purificació i fraccionament són el Florisil, la silice i 

l’alúmina però no hi ha estudis que comparin el comportament d’aquests adsorbents. Per 

aquesta raó, en aquesta tesi s’ha avaluat la capacitat d’aquests tres adsorbents a diferents 

graus d’activació per retenir les SCCPs i els PCBs així com la possibilitat de separar 

aquestes dues families de compostos en dues fraccions. Amb aquest objectiu s’ha ajustat 

el volum d’hexà per tal d’eluir tan sols els PCBs i es proposa emprar hexà-diclormetà per 

a recuperar les SCCPs. A la Taula 2.6 s’indica la quantitat, la temperatura d’activació i el 

grau de desactivació utilitzat per a cadascun dels adsorbents estudiats, axí com les 



2.5. Discussió dels resultats 

 
112 

fraccions obtingudes en els diferents experiments. Les recuperacions obtingudes (Taula 1, 

apartat 2.2.1) posen de manifest que la sílice i el Florisil, tant activats com desactivats 

amb aigua, permeten obtenir  recuperacions elevades (> 70 %), en canvi, l’alúmina neutra 

reté tant fortament els CPs que no és possible aconseguir la seva desorció. Els 

experiments realitats amb sílice i Florisil tant activats com amb diferent grau de 

desactivació mostren que el Florisil activat a 650 ºC permet aconseguir les millors 

recuperacions tant de les SCCPs com dels PCBs, amb valors superior al 95 % per 

ambdues famílies de compostos. 

 

Taula 2.6. Adsorbent utlitzats per l’optimització de la purificció i el fraccionament.  

Adsorbent Pes 
(g) 

Tª 
d’activació 

Grau de 
desactivació (%) 

Fraccionament 

Sílice 30 600 ºC 0 i 5 

 

F1 120 mLHex 

F2 200 mL Hex:metil tert-butil éter (9:1) 

Florisil 15 650 ºC 0 i 1,2 

 

F1 60 mL Hex  

F2 200 mL Hex:DCM (8:2) 

Alúmina 
neutra 

30 300 ºC 0 i 15 

 

F1 60 mL Hex  

F2 200 mL Hex:DCM (1:1) 

 

A la Figura 2.2 es mostren a mode d’exemple els cromatogrames corresponents a 

les dues fraccions, primera fracció (PCBs) en GC-ECD i segona fracció (SCCPs) en GC-

MS, d’una mostra de sediment addicionada amb SCCPs (200 ng g-1) i PCBs (2 ng g-1) en 

les condicions òptimes de fraccionament. Per a la determinació dels CPs mitjançant GC-

ECNI-MS es va utilitzat el mètode de quantificació desenvolupat prèviament per Castells 

i col. (2004) en el que es monitoritzen els ions [Cl2]-• y [HCl2]-, per tal de minimitzar els 

problemes deguts a les interferències internes i als diferents factors de resposta que 

presenten els congèneres dels CPs. 

En una segona fase de l’estudi, es van optimitzar les condicions d’extracció 

asistida per microones. Donat que el model de microones utilitzat, MARS 5 microwave 

sample extraction system (CEM, Matthews, NC, USA), treballa a una pressió fixa en el 
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vial (200 psi), es va procedir a estudiar els altres paràmetres que afecten a l’eficàcia de 

l’extracció dels analits, com són: el tipus de dissolvent d’extracció i el temps i la 

temperatura d’extracció. Pel que fa referència al dissolvent d’extracció es van emprar 

diverses mescles, en general hexà i algun dissolvent més polar com acetona o metanol 

que pogui absorbir la radiació de microones. Entre els dissolvents estudiats també es va 

incloure la mescla hexà:DCM 1:1 (v/v), utilitzada freqüentment amb altres tècniques 

d’extracció per l’anàlisi d’aquests compostos, encara que en aquest cas va ser necessari 

introduir una barra agitadora amb carboflon® (CEM, Matthews, NC, USA), material 

adsorbent de la radiació de microones, per tal de poder realitzar els experiments 

corresponents. 
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Figura 2.2. Cromatogrames d’una mostra de sediment blanc addicionada a) PCBs (GC-

ECD) i b)  SCCPs (GC-ECNI-MS, m/z 70 - 75). 

(a) 

(b) 
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A la Taula 2.7. es donen els valors de les recuperacions obtingudes per als PCBs i 

les SCCPs així com la composició de les mescles de dissolvents estudiades. Com es pot 

comprovar, les recuperacions més elevades per a les SCCPs es van obtenir amb la mescla 

d’hexà:acetona 1:1 (v/v)  amb valors superiors al 90 % i una bona precisió (RSD 8 %) i 

per tant, es va escollir com a óptima encara que les recuperacions obtingudes pels PCBs 

són una mica millors si s’utilitza la mescla hexà:DCM 1:1 (v/v). Pel que fa referència a la 

temperatura, el temps d’extracció i el volum de dissolvent els valors òptims són 115 ºC, 

20 minuts i 30 mL.  

 

Taula 2.7. Recuperacions (%) de les SCCPs i dels PCBs d’una mostra de sediment 

addicionada utilitzant MAE. 

 Recuperació (%) ± SDa 
Compost Mescla 1 

hexà:DCM  
1:1 (v/v) 

Mescla 2 
hexà:acetona  

1:1 (v/v) 

Mescla 3 
hexà:acetona  

2:1 (v/v) 

Mescla 4 
hexà:acetona  

1:2 (v/v) 

Mescla 5 
hexà:metanol  

1:2 (v/v) 

SCCP 
CB-28 

84 ± 6 
95 ± 7 

90 ± 7 
91 ± 9 

76 ± 5 
78 ± 9 

70 ± 5 
69 ± 8 

58 ± 5 
61 ± 10 

CB-52 95 ± 5 91 ± 10 79 ± 8 70 ± 9 62 ± 9 
CB-101 96 ± 9 92 ± 8 73 ± 7 71 ± 7 66 ± 11 
CB-105 95 ± 10 93 ± 7 77 ± 9 72 ± 6 64 ± 9 
CB-118 98 ± 6 92 ± 9 79 ± 8 70 ± 10 68 ± 12 
CB-128 99 ± 7 94 ± 7 73 ± 7 73 ± 8 65 ± 10 
CB-138 98 ± 8 95 ± 8 78 ± 9 75 ± 9 67 ± 9 
CB-149 97 ± 9 94 ± 9 79 ± 8 73 ± 10 63 ± 10 
CB-153 98 ± 8 93 ± 8 80 ± 9 74 ± 6 65 ± 11 
CB-156 99 ± 8 95 ± 8 77 ± 6 72 ±  9 68 ± 8 
CB-170 99 ± 9 95 ± 9 79 ± 10 74 ± 8 65 ± 7 
CB-180 97 ± 7 94 ± 6 78 ± 8 75 ± 7 67 ± 10 

a n=3 

 

  El mètode d’extracció MAE desenvolupat en aquesta tesi s’ha avaluat a partir de 

l’anàlisi d’una mostra de sediments de riu addicionada. La comparació dels resultats 

obtinguts amb MAE i Sohxlet, recuperacions (> 90 %) amb ambdós mètodes, desviacions 
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standard similars (RSD% 9 i 3 %, respectivament) i límits de detecció (1,5 ng g-1 i 1,8 ng 

g-1, respectivament) posen de manifest l’aplicabilitat de la MAE per a l’anàlisi de SCCPs 

en sediments. A més, el mètode s’ha valiadat analitzant mostres de sediments per MAE i 

Sohxlet que es pot considerar com a mètode de referència no observant-se diferències 

significatives (p > 0.05) la qual cosa ens ha permés proposar la MAE com a mètode per a 

la determinació de SCCPs en sediments. 

En una segona fase del treball ens vam proposar analitzar CPs juntament amb 

PCBs i PCDD/Fs en mostres de peixos. En una primera aproximació es va procedir a 

avaluar l’aplicabilitat d’un mètode analític desenvolupat prèviament per a l’anàlisi de 

PCDD/Fs i DL-PCBs. A la Figura 2.3 es mostra un esquema del procediment analític a 

avaluar. Aquest es basa essencialment en una extracció Soxhlet (24 h) de la mostra 

liofilitzda utilitzant una mescla de toluè:ciclohexà (1:1, v/v). L’extracte resultant es 

purifica mitjançant una columna de sílice àcida (44 %) i els extractes obtinguts es 

fraccionen amb un sistema automàtic PowerPrep (FMS Inc, USA) que conté una columna 

de sílice multicapa, alúmina bàsica i carbó. La primera fracció (F1) que conté els PCBs 

di-ortho i tri-ortho es descarta, la segona fracció (F2) conté els DL-PCBs i les SCCPs i la 

tercera fracció (F3) més polar que conté les PCDD/Fs, es purifica emprant una columna 

de carbó. El fet que les SCCPs es trobin a la mateixa fracció que els DL-PCBs no 

provoca interferència en la seva anàlisis ja que la concentració a la que habitualment es 

troben els DL-PCBs es 3 ordres de mangitud inferior a les SCCPs. En aquest cas, 

l’utilització de l’alúmina bàsica permet la purificació dels extractes i l’elució de les 

SCCPs en una fracció, a diferència del que pasava al utilitzar alúmina neutre en el mètode 

anteriorment descrit. Amb aquest mètode es van obtenir recuperacions analítiques 

elevades per a les SCCPs. A la Taula 2.8 es donen els valors de recuperacions així com 

els límits de detecció i quantificació. Com es pot comprovar, les recuperacions son 

similars a les obtingudes amb el mètode MAE amb una bona precisió (RSD% 5,5 %). Els 

límits de detecció i de quantificació del mètode són  de 0,3 ng g-1 pes fresc i 2,4 ng g-1 pes 

fresc.  
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Soxhlet 24h Toluè:ciclohexà
(1:1, v/v)

Liofilització
Homogenització

Sílica gel modificada amb àcid 
sulfúric al 44%

F1: 500 mL Hexà

Sílice multicapa
F1: 90 mL Hex

Alúmina Bàsica

F1: 90 mL Hex
PCBs

F2: 75 mL Hex:DCM (9:1)
DL-PCBs + SCCPs

F3: 120 mL Hex:DCM (1:1)

Carbó

F1: 90 mL Hex F2: 90 mL Toluè
PCDD/Fs

Es descarta GC-HRMS / GC-LRMS GC-HRMSEs descarta

Sistema 
automatitzat

Soxhlet 24h Toluè:ciclohexà
(1:1, v/v)

Liofilització
Homogenització

Sílica gel modificada amb àcid 
sulfúric al 44%

F1: 500 mL Hexà

Sílice multicapa
F1: 90 mL Hex

Alúmina Bàsica

F1: 90 mL Hex
PCBs

F2: 75 mL Hex:DCM (9:1)
DL-PCBs + SCCPs

F3: 120 mL Hex:DCM (1:1)

Carbó

F1: 90 mL Hex F2: 90 mL Toluè
PCDD/Fs

Es descarta GC-HRMS / GC-LRMS GC-HRMSEs descarta

Sistema 
automatitzat

 

Figura 2.3. Esquema del procediment analític utilitzat per a la determinació de SCCPs en 

mostres de peix i bivalves. 

 

Taula 2.8. Mètode general: Recuperacions (%), LODs i LOQs de les SCCPs en mostres de 

peix. 

 

 Recuperació 
(%) ± S.D.a  

LOD Mètode 
ng g-1 pes fresc 

LOQ Mètode 
ng g-1 pes fresc 

SCCP 90 ± 5 0,3  2,4 
                               a n=3 
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  Els mètodes posats a punt en aquesta tesi s’han utilitzat per analitzar diversos 

tipus de mostres. Per una banda s’ha estudiat la presència  de SCCPs en mostres de 

sediments del riu Besòs, un riu que es troba molt influït per aportacions de origen 

industrial, i per l’altra, s’ha avaluat la presència de SCCPs en mostres de bivalves i peixos 

destinats al consum humà procedents del Delta de l’Ebre, una zona amb una important 

indústria pesquera. En ambdós casos i amb l’objectiu de tenir una informació més global, 

a més de les SCCPs, s’han quantificat altres compostos organoclorats, en el primer PCBs 

i en el segon PCBs, dioxines, furans i PBDEs.  

L’interval de concentració de SCCPs en els sediments del riu Besòs obtinguts en 

aquest estudi (apartat 2.3.1) així com les dades de la literatura corresponents a sediments 

de riu s’inclouen a la Taula 2.9. Com es pot apreciar, el nombre de dades disponibles és 

encara força limitada i els nivells de concentració són molt variables, depenent de l’àrea 

d’estudi i la naturalesa dels sediments. Els resultats obtinguts en el nostre estudi són 

comparables a les concentracions de SCCPs trobades al riu Pearl a la Xina, més baixos 

que les corresponents a sediments de rius de zones industrials del centre i del nord 

d'Anglaterra (Nicholls i col., 2001), encara que són superiors als trobats en mostres de 

sediments procedents de diferents rius del Japó (Iino i col., 2005) i en sediments recollits 

en zones industrials de la República Txeca (Stejnarova i col., 2005; Pribylova i col., 

2006). D’aquesta comparació es pot concloure que les concentracions de SCCPs trobades 

en les mostres de sediments del riu Besòs analitzades correspondrien a una àrea de 

contaminació mitjana-alta.  

La presència dels CPs en sediments tant de riu (Taula 2.8) com marins (Taula 3 

apartat 2.2.1) comporta que aquests actuïn com una font de contaminació per als 

organismes que viuen en aquests medis. A més, el fet que les SCCPs, i especialment les 

que contenen un elevat percentatge en clor (> 60 %), no es degradin en el medi ambient i 

presentin factors de bioconcentració elevats, per exemple, de 7 x 103 per als peixos i 1,4 x 

105 per als musclos té com a conseqüència que es puguin acumular i per tant trobar en les 

espècies que viuen en aquests medis. Tot i això, la informació sobre nivells de CPs en 

biota és limitada (Taula 3 apartat 2.2.1) especialment si es compara amb la d’altres 

contaminants halogenats, com poden ser les PCDD/Fs o els PCBs (Feo i col., 2009) i a 

més, no hi ha cap dada referent a Espanya. És per aquesta raó que ens vam proposat 
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avaluar els nivells de concentració dels CPs en mostres de peixos i bivalves destinats al 

consum humà recollides durant els anys 2007 i 2012 al Delta de l’Ebre. Aquest estudi 

s’ha dut a terme en el marc d’un treball més ampli que pretén avaluar la presència de 

compostos organoclorats persistents, especialment dioxines, furans i PCBs en aquests 

tipus de mostres i estudiar la seva evolució temporal. 

 

Taula 2.9. Nivells de SCCPs en sediments de riu. 

País Localització Concentració Referència 

Canadà Riu Detroit i llac Erie SCCPs: 288 ng g-1 dw Tomy i col., 1997 

Anglaterra Zona industrial SCCPs: <200–65100 ng g-1 dw Nicholls i col., 2001 

Espanya Riu Besòs SCCPs: 250-3040 ng g-1 dw Aquest treball 

Japó Rius Arakawa, 
Tamagawa i Yodogawa 

SCCPs: 4,9–484,4 ng g-1 dw Iino i col., 2005 

Rep. Txeca Zones industrials  SCCPs: 4,5–180,7 ng g-1 dw Stejnarová i col., 2005 

Rep. Txeca 11 rius Txecs  SCCPs: n.d.–347 ng g-1 dw Pribylova i col., 2006 

Xina Riu Pearl SCCPs: 320-6600 ng g-1 dw Chen i col., 2011 

dw: pes sec 
 

 Els resultats obtinguts posen de manifest que les SCCPs són uns contaminants a 

tenir en compte atès que s’han detectat en totes les mostres analitzades. A la Taula 2.10 

s’indiquen les concentracions obtingudes els anys 2007 i 2012. Les espècies que 

presenten una major concentració de SCCPs són, els dos anys, el congre que va seguit de 

la sardina, mentre que els nivells més baixos corresponen a les mostres de bivalves; 

aquests valors estan directament relacionats amb el contingut lipídic de les mostres. Per 

altre banda, s’observa una disminució significativa dels nivells de concentració de les 

CPs en comparar els resultats de l’any 2007 amb els del 2012.  

A fi de comparar les dades obtingudes en aquest estudi amb les de la literatura 

s’han recollit a la Taula 2.11 les dades que fan referència a l’anàlisi de SCCPs en mostres 

de peix i bivalves. Com es pot observar, els valors obtinguts en el nostre estudi són molt 

inferiors als trobats en mostres procedents de mercats del Canadà (Coelhan, M. 1999 i 

2000) la qual cosa podria estar relacionada amb les dates de les anàlisis ja que les mostres 
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Taula 2.10. Concentracions de SCCPs (C10-13, 60 % Cl; ng g-1 ww) en les mostres de peix 

i bivalves estudiades en aquest treball.  

SCCPs  Musclo Cloïssa Cargol 
punxenc 

Congre Orada Palaia Sardina  Anguila 

2007 22,1 5,1 50,9 167 71,9 54,3 144 106 

2012 12,0 3,1 34,6 141 60,5 33,2 104 80,4 

ww: pes fresc 

 

del Canadà són de finals dels anys 90 del segle passat i poden reflectir els nivells en una 

època en la que la utilització de les CPs era encara elevada. Els nostres resultats són 

similars als reportats a la literatura en dates posteriors, per exemple amb els de peixos 

dels llacs Ontàrio i Michigan (Muir i col., 2003; Houde i col., 2008; Ismail i col., 2009) o 

al fiord d’Oslo a Noruega (Borgen i col., 2003). De fet, els valors de la literatura més 

elevats corresponen a mostres de peixos recollides prop d’àrees industrials. Per exemple, 

els valors de SCCPs reportats per Kemmlein et al. (Kemmlein i col., 2002)  que arriben a 

109 µg g-1 pes humit en crancs recollits a les costes d’Austràlia en una zona d’influència 

d’una fàbrica dedicada a la producció de cloroparafines, o els trobats en zones industrials 

del Regne Unit (Nicholls i col., 2001) o en el riu Detroit (Tomy i col., 1997) que són de 

10 a 50 vegades més alts que els trobats en el nostre estudi. Aquestes dades posen de 

manifest que els nivells trobats als peixos i bivalves del Delta de l’Ebre corresponen a 

una àrea de contaminació per SCCPs mitjana-baixa i a més aquesta contaminació te 

tendència a disminuir. 

En les mostres de peixos i bivalves procedents del Delta de l’Ebre analitzades en 

aquesta tesi, s’han quantificat a més de les SCCPs, les PCDD/Fs, els PCBs i els PBDEs. 

A la Taula 2.12 s’inclouen a mode de resum, les dades de concentració corresponents a 

aquests compostos. El perfil de concentracions d’aquestes famílies en aquestes mostres és 

el mateix que per a les SCCPs amb una major concentració per a les mostres de congre i 

sardina, mentre que les de bivalves presenten una concentració més baixa. En totes les 

mostres, els congèneres més abundants són la OCDD i OCDF per les PCDD/Fs, el CB-

118 per als DL-PCBs així com el CB-153 i el BDE 47, distribucions que estan d’acord 

amb les de la literatura (Gomara i col., 2005; Gomara i col., 2006; Bordajandi i col., 
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2006). Pel que fa referència a la toxicitat total (WHO-TEQ), els congèneres amb una 

major contribució són la 2,3,4,7,8-PeCDF i la 1,2,3,7,8-PeCDD per a les PCDD/Fs i el 

CB-126 per als DL-PCBs. Cal indicar però que en general, la contribució més important 

al WHO-TEQ total correspon als DL-PCBs (entre el 60 i  90 %).  

 
Taula 2.11. Nivells de SCCPs en mostres de biota publicades a la literatura.  

Pais Localització Espècie Concentració SCCPs Ref 
Canadà Riu Detroit i Llac Erie Perca, Peix gat  

Musclo Zebra 
305 – 1205 ng g-1 ww  Tomy i col., 

1997 
     
Canadà Peix de mercat  Peix blau  

Sardina  
Rap  
Arrenca  
Bacallà  
Llenguado 

725 ng g-1 lw  
1217 ng g-1 lw  
311 ng g-1 lw  
250 ng g-1 lw  
727 ng g-1 lw  
918 ng g-1 lw  

Coelhan M., 
1999; Coelhan 
M., 2000 

UK Zona industrial Peix llop, 
Perca, Rutil, 
Anguila 

SCCPPs + MCCPs:  
<50 – 5200 ng g-1 ww  

Nicholls i col., 
2001 

Austràlia  Àrea d’influència fàbrica 
PCA 

Musclos  
Cranc 

35 μg g-1 lw   
109,5 μg g-1 lw  

Kemmlein i 
col., 2002 

Noruega Fiord d’Oslo i Risoy Musclo blau 14 – 130 ng g-1 ww Borgen i col., 
2003 

Canadà Llac Ontàrio i Michigan Truita de riu 100 – 500 ng g-1 ww  
  

Muir i col., 
2003 

Canada Llac Ontario i Michigan Gasparell  
Truita arc iris  
Peix escorpí  
Truita de llac 

4,6 – 37 ng g-1 ww  
17 – 19 ng g-1 ww  
25 – 69 ng g-1 ww   
34 – 123 ng g-1 ww   

Houde i col., 
2008 

Canadà Llac Ontario Truita de riu 17 – 91 ng g-1 ww 
 

Ismail i col., 
2009 

Escocia  Piscifactoria Salmó 29 ng g-1 ww Rusina i col., 
2011 

ww: pes fresc 
lw: pes de lípids 
 
 
 

Aquests resultats (WHO-TEQ,Taula 2.12) estan d’acord amb els valors de la 

literatura per mostres procedents de Catalunya des del 2010 (Taula 2.13) i es troben per 

sota dels màxims establerts en la legislació Europea, que són 3,5 pg WHO-TEQ g-1 ww 

per PCDD/Fs, 6,5 pg WHO-TEQ g-1 ww per la suma de PCDD/Fs i DL-PCBs i 75 ng g-1 

ww per als PCBs indicadors, excepte per a les anguiles que és de 10 pg WHO-TEQ g-1 

ww per a la suma de PCDD/Fs i DL-PCBs i de 300 ng g-1 ww per als PCBs indicadors 

(Reglament 1259/2011). S’ha de dir, que tot i que els PBDEs han estat considerats com a 
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POPs pel Conveni d’Estocolm i es troben a la llista de substàncies prioritàries, no s’han 

establert nivells màxims a la legislació per aquesta família de compostos per mostres de 

peixos i bivalves, tot i que està prohibit l’ús, la comercialització i la fabricació d’algunes 

mescles de PBDEs (Reglament 2003/11/CE). 

 

Taula 2.12. Concentracions de PCDD/Fs, DL-PCBs i la suma de PCDD/F i DL-PCBs 

(expresats en pg WHO-TEQ g-1 ww), PCBs inidcadors (ng g-1 ww) i PBDEs (pg g-1 ww) 

trobades en les mostres comercials procedents del Delta del Ebre. 

 Musclo Cloïssa Cargol Congre Orada Palaia Sardina Anguila 

PCDD/Fs 0,04 0,03 0,14 0,31 0,10 0,20 0,29 0,16 

DL-PCBs 0,24 0,02 0,28 3,15 0,73 0,91 2,26 1,6 

PCBs indicadors  2,57 0,93 6,45 57,5 11,2 14,1 21,9 44,7 

PBDEs 36,2 62,6 175 253 827 230 665 316 

  

Taula 2.13. Nivells de PCDD/Fs, PCBs i PBDEs en mostres de biota publicades en els 

últims anys a la literatura. 

Procedència Espècies Concentració Ref 
Catalunya / 
Mercats 

Sardina, tonyina, 
anxova, verat, 
salmó, lluç, moll de 
fang, llenguado, 
musclo i cloïssa 

PCDD/Fs: 0,011 – 0,46 pg WHO-
TEQ g-1 ww 
DL-PCB: 0,039 – 2,24 pg WHO-
TEQ g-1 ww 
 

Perelló i col. 
2012 

Tarragona / 
Mercats  

Sardina, tonyina, 
salmó, llenguado, 
llobarro, lluç, moll 
de fang, pelaia, 
musclos i cloïsses 

PCDD/Fs peixos: 0,065 – 0,16 pg 
WHO-TEQ g-1 ww 
 

Domingo i 
col. 2012 

Catalunya / 
Mercats 

Anguila, congre, 
pelaia, sardina, 
orada, cloïssa i 
musclos 

PBDEs: 0,13 – 1,76 ng g-1 ww 
 
 

Losada i col., 
2010 

 

La comparació dels resultats obtinguts en aquesta memòria amb els corresponents 

a mostres recollides a la mateixa zona els anys 2006 i 2007 (Laboratori de Dioxines, 

IDAEA-CSIC, Barcelona) posa de manifest que hi haurà tendència a la baixa per a totes 
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les espècies estudiades (Apartat 2.3 Taula 3). Aquest descens en els nivells de PCDD/Fs i 

DL-PCBs es pot explicar per una reducció de les emissions d’aquests contaminants a 

l’aire. A més, cal remarcar que els nivells de PCDD/Fs, DL-PCBs i PCBs indicadors es 

troben dintre dels màxims establerts a la legislació Europea (Reglament 1259/2011), 

excepte en una mostra de congre obtinguda al 2006 (Apartat 2.3 Taula 3). 
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ANÀLISI DE PARAFINES CLORADES PER CROMATOGRAFIA DE GASOS 

MULTIDIMENSIONAL INTEGRADA (GCxGC) 

 

3.1 Introducció 

 

Avui dia, la cromatografia de gasos (GC) encara segueix essent la tècnica de 

referencia per a la separació i anàlisi de compostos orgànics de caràcter volàtil. La 

utilització generalitzada a partir de començaments dels anys 80, de les columnes 

capil·lars d’elevada eficàcia i l’acoblament a l’espectrometria de masses que augmenta 

considerablement la capacitat d’identificació, ha permès posicionar a la GC com una 

tècnica idònia per l’anàlisi de mescles d’elevada complexitat. Aquests avanços units al 

desenvolupament de noves fases estacionàries, més específiques i estables (Kurganov 

A., 2013) que possibiliten el treball a altes temperatures, i les millores aconseguides en 

els sistemes de injecció (Busetti i col., 2012; Salihovic i col., 2013), que permeten la 

injecció de volums de mostra de fins a 400 µL i així  augmentar la sensibilitat, han fet 

que la cromatografia de gasos sigui avui dia una de les tècniques més emprades en 

l’anàlisi de compostos orgànics (Smith P., 2012; Schott i col., 2013; Salihovic i col., 

2013). Malgrat això, la GC presenta encara certes limitacions pel que fa a la separació 

de mostres de molt elevada complexitat, com són per exemple les mostres d’origen 

petroquímic o ambiental i les d’aromes. En aquests casos, i encara que s’utilitzin 

columnes llargues (80-100 m) i d’alta eficàcia, la determinació final dels compostos 

d’interès es veu interferida per la co-elució d’altres components de la matriu que 

dificulta en gran mesura la seva determinació. Per tal de simplificar la separació 

d’aquests mescles és freqüent recórrer al fraccionament dels extractes abans de la seva 

anàlisi per GC. D’aquesta forma s’obtenen mescles de menor complexitat que poden ser 

analitzades emprant en cada cas les condicions cromatogràfiques més adients. El 

principal inconvenient d’aquesta aproximació és l’augment considerable del temps 

d’anàlisi, ja que és necessari incorporar etapes addicionals en el fraccionament dels 

extractes durant el tractament de mostra abans de dur a terme la separació i 

determinació per GC. En la última dècada, per resoldre aquest problema s’han 

desenvolupat noves tècniques de cromatografia de gasos multidimensional (MDGC), 

com la cromatografia de gasos multidimensional integrada o Comprehensive 



3.1. Introducció 

126 

multidimensional gas chromatography (GCxGC), que ha permès augmentar de forma 

important la capacitat de separació cromatogràfica. Originalment, la cromatografia de 

gasos multidimensional es va desenvolupar a començament dels anys 50 amb la tècnica 

anomenada heart-cut MDGC (Simmons i Snyder, 1958). Aquesta tècnica, que utilitza 

dues columnes capil·lars de característiques i dimensions diferents acoblades en sèrie i 

disposades en dos sistemes de GC,  permet transferir durant un temps prefixat (1-2 min) 

una fracció dels compostos eluïts d’una primera columna a una segona. Aquesta segona 

columna conté una fase estacionaria diferent i adequada per a la separació 

cromatogràfica dels compostos que co-eluïen en la primera. La tècnica de heart-cut 

MDGC ha permès per exemple, resoldre problemes de separació concrets en l’anàlisi de 

fragàncies o en la caracterització de mostres d’origen petroquímic (Eyres i col., 2008; 

Schmarr i col., 2010), encara que la seva aplicació a altres camps com l’anàlisi de 

mostres ambientals i alimentaries ha estat molt escassa, degut fonamentalment al limitat 

nombre de fraccions (1-2 fraccions) que poden ser transferides a la segona columna 

durant una anàlisi cromatogràfica.  

Per tal d’aprofitar els avantatges de la cromatografia de gasos multidimensional i 

augmentar la capacitat de separació, es va desenvolupar a finals dels anys 80, la 

cromatografia de gasos multidimensional integrada (GCxGC), encara que la primera 

aplicació d’aquesta tècnica no es va publicar fins a l’any 1991 (Liu i Phillips, 1991). La 

GCxGC es basa en la separació dels components d’una mostra mitjançant dos 

mecanismes de separació diferenciats que actuen simultàniament al llarg de tota 

l’anàlisi cromatogràfica. El procés de separació té lloc en dues columnes col·locades en 

un únic forn i es basa en la transferència de forma ordenada dels compostos eluïts d’una 

columna cap a una altra de característiques i dimensions molt diferents. D’aquesta 

forma, s’aconsegueix augmentar la capacitat de separació del sistema cromatogràfic 

respecte a la GC convencional. Des del seu naixement, la GCxGC s’ha aplicat a la 

resolució de mescles complexes, com ara la caracterització i identificació de més de 

6.000 compostos en el querosè (Venkatramani i Phillips, 1993), o l’anàlisi d’una gran 

varietat de pesticides en mostres de sèrum humà (Liu i col., 1994). A partir de la segona 

meitat de la dècada dels 90 aquesta tècnica es va consolidar gràcies a les millores 

realitzades en la instrumentació, especialment pel que fa al disseny dels moduladors, la 

fabricació de columnes amb fases estacionàries específiques i el desenvolupament de 

nous programes per al tractament de les dades i el control de la instrumentació. En els 
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últims anys, aquesta tècnica ha permès abordar l’anàlisi de mostres de molt elevada 

complexitat, com és el cas de l’anàlisi dels compostos de sofre en les fraccions pesades 

de la destil·lació del petroli (Mahé i col., 2011) o la caracterització i determinació d’una 

gran varietat d’àcids grassos produïts de forma natural per diverses algues marines (Gu i 

col., 2011), i convertir-se en una alternativa viable a la cromatografia de gasos 

convencional.  

 

3.1.1. Fonaments de la cromatografia de gasos multidimensional integrada 

(GCxGC) 

 

Un sistema GCxGC consta de dues columnes cromatogràfiques unides entre sí a 

través d’una interfície, anomenada modulador, que permet la focalització i transferència 

dels anàlits procedents de la primera a la segona columna. El modulador és el 

component clau d’un sistema GCxGC i, per tant, el seu desenvolupament i millora ha 

estat un dels aspectes que ha focalitzat més l’atenció dels investigadors per tal de 

disposar de dispositius robustos i senzills que permetin retenir o atrapar eficaçment 

durant un període curt de temps els anàlits eluïts de la primera columna (o primera 

dimensió), i re-injectar aquest compostos a la columna de la segona dimensió de forma 

ràpida i eficient. 

Al llarg del temps s’han desenvolupat diferents sistemes per modular els analits 

procedents de la primera columna. El primer dispositiu comercialitzat va ser el 

modulador tèrmic anomenat Sweeper, en el qual els compostos eluïts de la primera 

dimensió són atrapats en un capil·lar recobert amb una pel·lícula fina de fase 

estacionària i transferits a la segona dimensió mitjançant un capçal metàl·lic calent que 

es mou al llarg d’aquest capil·lar (Phillips i col., 1999). El principal desavantatge 

d'aquest modulador es que treballa a una temperatura de 230 °C, que és insuficient per a 

l’adequada vaporització i transferència des del capil·lar del modulador cap a la segona 

dimensió dels compostos amb un elevat punt d’ebullició  (Frysinger i Gaines, 2000). 

Altres aspectes negatius d’aquest modulador són la dificultat per establir les condicions 

òptimes de modulació i els problemes derivats de la falta de reproductibilitat com a 

resultat del desgast dels components mòbils del dispositiu (Dallüge i col., 2002). Avui 

dia, tant aquest modulador com en general, els moduladors tèrmics s’han substituït per 



3.1. Introducció 

128 

moduladors criogènics, molt més robustos i efectius, ja que la retenció dels anàlits 

s’assoleix amb l’ajuda d’un corrent fred d’CO2 o N2. 

El primer dispositiu criogènic desenvolupat va ser el modulador longitudinal o 

longitudinally modulated cryogenic system (LMCS) (Marriott i Kinghorn, 1997). 

Aquest modulador consisteix en un bloc metàl·lic refredat de forma contínua amb un 

corrent fred de diòxid de carboni que atrapa els compostos eluïts de la primera dimensió 

en un capil·lar buit que es troba a l’interior del modulador. Quan el bloc metàl·lic fred es 

mou al llarg del capil·lar deixa una part d’aquest exposat a l’efecte de la temperatura del 

forn, produint-se la desorció tèrmica dels compostos prèviament atrapats que es 

dirigeixen cap a la segona columna. Entre els diferents moduladors criogènics que s’han 

desenvolupat destaquen els sistemes que disposen de dos punts freds i dos calents, 

Quad-jet modulator (Figura 3.1 A) (Focant i col., 2003), els sistemes que utilitzen 

únicament dos punts freds i la re-injecció dels compostos atrapats es produeix per efecte 

de la temperatura del forn, Dual-jet modulator (Figura 3.1 B) (Beens i col., 2001), i els 

sistemes amb un corrent fred i un altre calent, modulador amb bucle o Single-jet Loop 

modulator (Figura 3.1 C).  

 

Figura 3.1. Esquema dels moduladors criogènics més populars: (A) modulador amb 

quatre propulsors o Quad-jet modulator, (B) modulador amb dos propulsors o Dual-jet 

modulator i (C) modulador amb bucle o Single-jet loop modulator. (Adaptada de 

Korytar i col., 2006) 
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El modulador que s’ha utilitzat en aquesta memòria és el modulador de bucle 

amb propulsor únic o single-jet loop modulator. Aquest modulador consta d’un únic 

propulsor de CO2 gas pel refredament i d’un propulsor d’aire calent, situat 

perpendicularment al propulsor de CO2 gas.  

A la Figura 3.2 es mostren esquemàticament les etapes de funcionament 

d’aquest modulador. Per tal de retenir els compostos eluïts de la primera dimensió un 

corrent fred de CO2 incideix constantment en el primer punt de modulació (Figura 3.2 

A), que coincideix amb el segon punt degut a la disposició en forma de bucle del tub de 

modulació.  La vaporització dels anàlits atrapats en el primer punt de modulació té lloc 

per efecte d’un corrent d’aire calent que incideix en aquest mateix punt durant un temps 

prefixat (Figura 3.2 B). Quan el corrent d’aire calent deixa d’actuar, el corrent de CO2, 

fred torna a atrapar de nou els compostos que s’elueixen de la columna i els que s’han 

evaporat del primer punt fred de modulació (Figura 3.2 C i D). Amb el següent pols 

d’aire calent, es tornen a vaporitzar els compostos que es troben atrapats en el segon 

punt de modulació alhora que els compostos retinguts en el primer punt de modulació es 

mouen cap al segon punt (Figura 3.2 E). En aquest tipus de modulador, els paràmetres 

crítics que afecten a la modulació estan relacionats amb la longitud del capil·lar, 

l’alineació dels dos punts de modulació respecte als corrents de CO2 i d’aire calent, la 

freqüència dels polsos d’aire calent i la temperatura i el cabal del CO2 i l’aire. 

Una adequada selecció de les columnes utilitzades, tant a la primera com a la 

segona dimensió, és imprescindible alhora d’optimitzar un mètode GCxGC. En general, 

la selecció de les columnes es realitza de forma que els mecanismes implicats en la 

separació cromatogràfica siguin diferents i complementaris, produint el que s’anomena 

una separació ortogonal (Ryan i col., 2005). Les columnes que s’utilitzen com a primera 

dimensió solen tenir entre 15 i 30 m de longitud, un diàmetre intern entre 0,25 i 0,32 

mm i un gruix de la fase estacionària de 0,25 µm. A més, les fases estacionaries han de 

tenir una elevada estabilitat tèrmica i, per tant, poc sagnat. Les columnes emprades en la 

segona dimensió solen ser curtes de 1 a 2 m, d’un diàmetre intern de 0,1 mm i un gruix 

de la fase estacionària de 0,1 µm. Això fa que els compostos eluïts en la segona 

dimensió presentin temps de retenció inferiors a 10 s i amplades de pic a mitja alçada 

entre 100 i 600 ms. 
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Figura 3.2. Etapes del funcionament del single-jet loop modulator. (A) Retenció dels 

anàlits procedents de la primera dimensió, (B) vaporització i mobilització dels anàlits 

cap al segon punt de modulació, (C) i (D) focalització dels anàlits en el segon punt de 

modulació, (E) transferència dels analits a la segona columna. 

 

Pel que fa referència a la polaritat de les fases estacionaries utilitzades, les 

columnes que es fan servir en la primera dimensió són en general, no polars i similars a 

les emprades en GC convencional, mentre que en la segona dimensió s’utilitzen 

columnes amb fases de major polaritat per tal que la separació tingui lloc mitjançant 

mecanismes d’interacció diferents. Les combinacions de columnes emprades en 

GCxGC depenen de la naturalesa dels compostos a analitzar. Així, per als anàlits de 

caràcter apolar, com els hidrocarburs alifàtics, els compostos aromàtics o els compostos 

aromàtics amb sofre, s’utilitzen fases estacionàries de caràcter apolar, per exemple    
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100 % dimetilpolisiloxà (Dutriez i col., 2010; 2011) o 5 % difenil 95% dimetilpolisiloxà 

(Wang i col., 2004; Mahé i col., 2011; Avila i col., 2011; Lissitsyna i col., 2014) a la 

primera dimensió mentre que a la segona s’empren fases polars o semipolars com per 

exemple, la 50% fenil 50% poli p-dimetilsililfenilè siloxà fase utilitzada en tot els 

exemples que s’acaben de citar. Aquesta combinació de columnes és una de les més 

utilitzades, fins a un 80%, en les aplicacions de GCxGC, (Seeley i col., 2003), ja que 

ambdues tenen una elevada estabilitat tèrmica i per tant presenten poc sagnat. En 

aquesta combinació de columnes, a la primera dimensió la separació es duu a terme en 

base al punt d’ebullició dels analits i a la segona dimensió es busca una separació 

basada en les interaccions específiques entre els analits i la fase estacionaria.  En canvi, 

quan els anàlits tenen grups funcionals polars, com per exemple en el cas de la 

separació de compostos volàtils polars o d’aldehids, s’utilitza una columna polar a la 

primera dimensió (per exemple 100 % polietilenglicol) i una fase estacionària apolar, 

per exemple una 5 % fenil 95% polifenilsilil siloxà (Schmarr i col., 2008) o semi-polar 

com la 14 % cianopropilfenil 86% dimetilpolisiloxà (Cordero i col., 2010) a la segona 

dimensió.  

Per a la detecció dels compostos eluïts en GCxGC és necessari utilitzar sistemes 

que proporcionin una freqüència d’adquisició suficientment elevada per tal de permetre 

l’adequada reconstrucció del pic cromatogràfic. A més, el volum intern o volum mort 

del detector ha de ser suficientment petit per evitar l’eixamplament dels pics 

cromatogràfics. Atès que el detector de ionització de flama (FID) permet assolir una 

freqüència d’adquisició superior als 200 Hz i el seu volum mort és negligible, va ser el 

detector utilitzat en els primers equips GCxGC. No obstant això, la sensibilitat del FID 

no permet treballar a les concentracions a les que habitualment es troben molts dels 

contaminants en mostres ambientals o alimentàries.  Per aquesta raó, un dels detectors 

selectius, el detector de captura d’electrons (ECD), ha estat molt emprat especialment 

en l’anàlisi de compostos halogenats en mostres ambientals ja que permet assolir les 

velocitats d’adquisició necessàries (>50 Hz) per treballar en GCxGC. Cal indicar no 

obstant, que l’elevat volum mort dels detectors d’ECD convencionals (~1,5 ml) provoca 

l’eixamplament dels pics cromatogràfics i, com a conseqüència, una pèrdua important 

tant en la sensibilitat com en la resolució (de Geus et al., 2002) i per aquest motiu 

s’utilitzen detectors micro-ECD (µ-ECD) que tenen un volum intern de la cel·la de 

ionització de 150 µL, i es treballa a cabals de gas auxiliar elevats (> 150 ml/min). 
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Encara que el detector ECD proporciona una elevada sensibilitat en l’anàlisi 

d’un  gran nombre de compostos, no proporciona la informació estructural necessària 

per tal de confirmar de forma inequívoca la identitat dels compostos eluïts. En aquest 

sentit, l’acoblament de l’espectrometria de masses (MS) als sistemes GCxGC 

proporciona avantatges evidents per a la identificació i confirmació dels compostos 

d’interès. D’entre els diferents instruments disponibles comercialment, els 

espectròmetres de masses amb analitzadors de temps de vol (TOF-MS) són els més 

idonis per a l’acoblament amb la GCxGC, ja que permeten assolir les elevades 

velocitats d’escombratge (50-500 espectres/s) que són necessàries per a l’adequada 

detecció dels compostos eluïts en GCxGC. A la literatura es troben descrits exemples 

d’aplicació de l’acoblament GCxGC-TOF-MS per l’anàlisi de diverses mescles 

complexes, com ara el toxafè, mescles de terfenils i naftalens policlorats (Korytar i col., 

2005), mescles d’hidrocarburs aromàtics policíclics (PAHs) (Skoczynska i col., 2008) i 

compostos orgànics volàtils (VOCs) (Lopez i col., 2013). Desafortunadament, els 

instruments de temps de vol tenen un elevat cost i no és freqüent trobar-los acoblats als 

sistemes de cromatografia de gasos. Per aquesta raó, s’ha estudiat l’aplicabilitat d’altres 

analitzadors més assequibles, com els analitzadors quadrupolars, per ser emprats en 

l’acoblament GCxGC-MS. Encara que a priori aquests tipus d’analitzadors no permeten 

assolir velocitats d’escombratge semblants als instruments de GCxGC-TOF-MS 

(Frysinger et al., 1999; Shellie et al., 2003; Kallio et al., 2003; Dallüge et al., 2002), les 

millores aconseguides en els darrers anys amb velocitats d’escombratge de fins a 20000 

Da s-1 fan que aquests analitzadors puguin ser considerats com una possible alternativa 

al TOF en l’acoblament GCxGC-MS (Mostafa i col., 2012). De fet, a partir de la 

publicació de l’acoblament d’un quadrupol al sistema GCxGC que s’ha implementat en 

aquesta tesi, diverses cases comercials han desenvolupat quadrupols per ser acoblats a 

GCxGC que han estat emprats per diversos autors per a l’anàlisi de diferents tipus de 

mostres complexes (Purcaro i col., 2010 i 2011; Zhang i col., 2012; Hanari i col., 2013; 

Beldean-Galea i col., 2013) amb bons resultats. Recentment, s’ha descrit la utilització 

d’analitzadors de triple quadrupol en que permet treballar tant en mode full-scan com en 

Multiple Reaction Monitoring (MRM) alhora (Tranchida i col., 2013).  

Un altre dels aspectes importants en GCxGC, independentment del sistema de 

detecció escollit, és l’adquisició i el tractament de les dades. El senyal que es recull en 
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el sistema de detecció en funció del temps correspon a una sèrie de cromatogrames 

successius de pocs segons de durada (6-8 s) que corresponen al seguit de compostos 

eluïts de la segona dimensió. Un cop adquirida aquesta informació és necessari tractar i 

transformar aquestes dades per tal de reconstruir els corresponents cromatogrames de la 

primera i segona dimensió. Tota aquesta informació permet obtenir representacions en 

tres dimensions com les que es mostren en la Figura 3.3, on els eixos X i Y representen 

respectivament, el temps de retenció en la primera i segona dimensió i  l’eix Z dóna 

informació de la intensitat del senyal obtingut. Per tal de dur a terme aquestes 

representacions s’utilitzen diversos programes informàtics que permeten visualitzar els 

cromatogrames en dos (corbes de nivell) o tres (superfície de resposta) dimensions. 

Com que inicialment les investigacions es van centrar en la millora del sistema 

modulador, molts d’aquests programes informàtics s’han anat desenvolupat de forma 

progressiva amb el temps, essent necessari realitzar actualitzacions periòdiques per tal 

millorar els aspectes quantitatius del tractament de dades.  
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Figura 3.3. Esquema de la transformació dels cromatogrames convencionals a 

cromatogrames en dues dimensions. 



3.1. Introducció 

134 

3.1.2. Aplicacions  

 

En els últims deu anys, el nombre d’aplicacions de la tècnica de GCxGC a 

l’anàlisi de mostres complexes ha augmentat exponencialment, degut a la major 

disponibilitat d’equips comercials de GCxGC, al desenvolupament de moduladors més 

robustos i reproduïbles, i a la creació de programes més eficients per al control i 

tractament de dades. Sens dubte, el principal camp d’aplicació de la GCxGC ha estat 

l’anàlisi de compostos derivats del petroli (van de Weghe i col., 2006; Dutriez i col., 

2011; Schmarr i col., 2010; Rowland i col., 2011), encara que, en els últims anys, també 

ha estat utilitzada en camps d’aplicació tant diversos com la caracterització d'olis 

essencials, l’anàlisi de compostos volàtils i hidrocarburs en aliments (Cao i col., 2011; 

Majcher i col., 2013; Filippi i col., 2013; López i col., 2013; Purcaro i col., 2013), la 

caracterització d’aromes (Ding i col., 2013) o bé la identificació i anàlisi de diversos 

contaminants ambientals (Muscalu i col., 2011). Atès que aquest últim és el camp 

d’aplicació en el qual s’ha desenvolupat aquesta tesi doctoral, a la Taula 3.2 s’inclou 

informació dels treballs publicats relacionats amb l’anàlisi de contaminants ambientals 

halogenats com les PCDD/Fs, els PCBs, els PBDEs i els OCPs mitjançant GCxGC on 

s’inclou les columnes utilitzades, el sistema de detecció i el tipus de mostra. Com ja 

s’ha comentat anteriorment, el principal avantatge de la GCxGC en front de la GC és el 

seu elevat poder de separació. Per aquesta raó, la GCxGC a més d’utilitzar-se per a la 

separació dels compostos que formen part d’una mateixa família de contaminants, com 

per exemple els PCBs (Haglund i col., 2001; Korytar i col., 2002; Harju i col., 2003a; 

Focant i col., 2004b; Zapadlo i col., 2011), també s’ha emprat per a la separació de 

diferents famílies de contaminants que tenen propietats similars i que per tant són 

difícils de separar entre elles, com per exemple els PCBs de les PCDD/Fs, OCPs, 

PBDEs, i/o PBBs. En aquest cas, s’ha pogut aconseguir una bona separació entre els 

PCBs i PBDEs (Focant i col, 2003, Korytar i col., 2005), PCBs i PBBs (Korytar i col., 

2005), PCDD/Fs i PBDEs (Bordajandi i col., 2008) i entre OCPs i PBDEs (Hoh i col., 

2012). La GCxGC també s’ha utilitzat amb l’objectiu de simplificar els mètodes 

d’anàlisi per a la determinació de, per exemple, PCBs, OCPs, PBDEs, PAHs, 

clorbenzens i toxafè (Kristenson i col., 2005; van der Lee i col., 2008; Muscalu i col., 

2011; Kalachova i col., 2012; Yang i col., 2012), i fins i tot s’ha avaluat la possibilitat 

de ser utilitzats com alternativa als mètodes de referència, com la espectrometria de 
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masses d’alta resolució per a l’anàlisi de dioxines i mono-orto i no-orto-PCBs amb 

propietats similars a les dioxines (Focant i col., 2001; Focant i col., 2005; de Vos i col., 

2011). Per tal d’assolir aquests reptes, s’optimitza el sistema GCxGC emprant la 

combinació de columnes més idònia per a la separació dels analits d’interès tant entre 

ells com entre les diferents famílies i altres els components de la matriu. Amb aquesta 

finalitat, alguns autors avaluen un gran nombre de combinacions de columnes de 

diferents característiques i polaritats tant a la primera com a la segona dimensió (Focant 

i col., 2003; Korytar i col., 2004, 2005; Bordajandi i col., 2008) però en general, per a 

l’anàlisi de contaminants ambientals, la combinació de columnes més emprada és la 

d’una fase apolar o de baixa polaritat a la primera dimensió (100% dimetilpolisiloxà, 

5% difenil 95% dimetilpolisiloxà o equivalents) i fases estacionàries de polaritat mitjana 

(50% difenil 50% dimetilpolisiloxà o equivalent) o alta (50% cristall líquid 50% 

dimetilpolisiloxà o equivalent) a la segona dimensió (Taula 3.2). Tanmateix, per a la 

separació de PCBs i dioxines també s’ha recomanat l’ús de fases estacionàries 

específiques tant a la primera com a la segona dimensió (Hoh i col., 2007 i 2008). Fases 

estacionàries específiques també s’han utilitzat per resoldre problemes concrets, per 

exemple, les fases quirals, 2,3,6-tri-O-metil β-CD,  2,3-di-O-metil-6-O-tert-

butildimetilsilil β-CD i 2,3,6-tert-butildimetil-silil β-CD, s’han proposat per a la 

separació de PCBs quirals (Harju i col., 2001 i 2003b; Bordajandi i col., 2005 a i b).  

Pel que fa referència al sistema de detecció, en les primeres aplicacions en les 

que s’estudiaven PCBs i PCDD/Fs es va utilitzar el detector FID (Haglund i col., 2001; 

de Geus i col., 2002; Harju i col., 2003a; Zapadlo i col., 2010), però la introducció del 

nou model de detector ECD més ràpid i amb un volum mort de cel·la més petit que 

l‘ECD convencional va comportar que s’estengués el seu ús i avui pràcticament és 

l’únic tipus de detector ECD que s’utilitza en GCxGC (Taula 3.2). Ara bé, avui dia són 

els espectròmetres de masses TOF els sistemes de detecció utilitzats en la majoria de les 

aplicacions (Hashimoto i col., 2011; Kalachova i col., 2012; Hoh i col., 2012; Pena-

Aburrea i col., 2011). Aquest acoblament GCxGC-TOF ha estat proposat per alguns 

autors com alternativa als mètodes tradicionals d’espectrometria de masses d’alta 

resolució (HRMS) amb analitzadors electrostàtics i magnètics per a l’anàlisi de 

PCDD/Fs i PCBs en mostres ambientals i alimentàries (Focant i col., 2004a; Focant i 

col., 2004c; Focant i col., 2005; de Vos i col., 2011). Tot i això, encara s’utilitza el 

detector de µ-ECD per a la validació de mètodes senzills i ràpids degut a la seva bona 
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sensibilitat (Muscalu i col., 2010 i 2011).  

Respecte al tipus de mostres, aquesta tècnica s’ha utilitzat majoritàriament per a 

l’anàlisi de mostres biològiques i d’aliments i en menor grau, en mostres de sediments, 

sols i fangs encara que també s’ha aplicat en alguns casos, a fluids biològics (sèrum i 

llet materna), aigua o pols. En la major part dels treballs tot i la complexitat de les 

mostres i la dificultat de processar les dades, s’ha dut a terme l’anàlisi quantitativa dels 

compostos, degut a la capacitat de la GCxGC d’agrupar els compostos pertanyents a 

una mateixa família en unes zones determinades del cromatograma i separar-los tant 

d’altres famílies de contaminants com de la matriu (Korytar i col., 2002; Harju i col., 

2003a). Així, s’han  quantificat contaminats en mostres biològiques (Harju i col., 

2003b; Focant i col., 2001 4c; Hajslova i col., 2007; Hoh i col., 2009; Yang i col., 

2012), en fluids biològics (Focant i col., 2004b; Gomara i col., 2007), en sediments, 

cendres i sols (Focant i col., 2004c; Muscalu i col., 2010; de Vos i col., 2011) i en 

aliments (Focant i col., 2005) i aigua (Matamoros i col., 2010; Ochiai i col., 2011). 

Aquests treballs posen de manifest que els límits de detecció obtinguts amb la GCxGC, 

de l’ordre dels pocs pg injectats per exemple, 10 fg pels PCBs o 500 fg per a les TCDD 

(Korytar i col., 2004; Focant i col., 2005), són comparables als trobats amb els mètodes 

de referència. Tot i això, el gran problema de la GCxGC són les elevades desviacions 

estàndard que s’obtenen en quantificar mostres complexes, que poden arribar a ser de 

fins el 60 % en l’anàlisi de PCDD/F i DL-PCBs en mostres d’aliments (Focant i col., 

2005). 

 

 

 

 



 

 

Taula 3.1.Anàlisi de PCDD/Fs, PCBs, OCPs i PBDEs mitjançant GCxGC.  
Analit 1a Dimensió 

Fase estacionaria (nom comercial) 
2a Dimensió 
Fase estacionaria (nom comercial) 

Detecció Quantificació
/ Separació 

Mostra Referència 

PCBs 2,3,6-tri-O-metil β-CD (Chirasil-Dex) 50% cristall líquid 50% dimetilpolisiloxà (LC-50) µ-ECD NO / SI Patrons Harju i col., 2001 
PCBs 50% cristall líquid 50% dimetilpolisiloxà 

(LC-50) 
5% fenil 95% polifenilsilil siloxà (BPX-5) FID NO / SI Patrons Haglund i col., 2001 

PCBs i 
PCDDs/Fs 

5% difenil  95% dimetilpolisiloxà (HP-5) 
100% dimetilpolisiloxà (HP-1)  

50% fenil 50% poli p-dimetilsililfenilè siloxà (BPX-50)  
8% difenil 92% policarborà siloxà (HT-8)  
100% Polietilenglicol (SupelcoWax-10) 

µ-ECD NO / SI Fetge bacallà Korytar i col., 2002 

PCBs i 
PCDDs/Fs 

100 % dimetilpolisiloxà (HP-1) 100% Polietilenglicol (CP-WAX 52)  µ-ECD i 
FID 

NO / SI Patrons de Geus i col., 2002 

PCBs, OCPs 
PBBs i PBDEs 

100 % dimetilpolisiloxà (DB-1MS) 50% difenil 50% dimetilpolisiloxà (DB-17)  
100% Polietilenglicol (CP-WAX 52)  
14% cianopropilfenil 86% dimetilpolisiloxà (DB-1701)  
8% difenil 92% policarborà siloxà (HT-8) 

TOF-MS  NO / SI Patrons Focant i col., 2003 

PCBs DB-XLB * 70% dicianopropil polifenilsilil siloxà (BPX-70)  
Biscianopropil polisiloxà (SP-2340)  
50% cristall líquid 50% dimetilpolisiloxà (LC-50) 

µ-ECD  
FID 

NO / SI Teixit Balena Harju i col., 2003a 

PCBs 2,3,6-tri-O-metil β-CD (Chirasil-Dex) 50% cristall líquid 50% dimetil polisiloxà (LC-50) 
75% biscianopropil 25% polifenilsilil siloxà (VF-23MS)  

µ-ECD i 
TOF-MS  

SI / SI Teixit Balena Harju i col., 2003b 

PBDEs, PCBs, 
PBBs i OCPs 

100 % dimetilpolisiloxà (DB-1) 8% difenil 92% policarborà siloxà (HT-8) TOF-MS  SI / SI Fluid Biològic 
human 

Focant i col., 2004a 

PCBs 100 % dimetilpolisiloxà (DB-1) 
DB-XLB * 
8% difenil 92% policarborà siloxà (HT-8) 

8% difenil 92% policarborà siloxà (HT-8)  
50% fenil 50% poli p-dimetilsililfenilè siloxà (BPX-50)   

TOF-MS NO / SI Patrons Focant i col. 2004b 

PCBs i 
PCDDs/Fs 

Rtx-Dioxin 2 * 5% difenil 95% policarborà siloxà (Rtx-500)  TOF-MS SI / SI Sediment, peix 
i cendra 

Focant i col., 2004c 

PCDDs/Fs i 
PCBs 

100% dimetilpolisiloxà (DB-1) 
100% dimetilpolisiloxà (VF-1MS)  
5% difenil  95% policarborà siloxà (HT-5)  
DB-XLB * 
44% dimetil, 28% difenil, 20% bis 
cianopropil, 8% polioxietilè polisiloxà 
(DB-DIOXIN)  
50% cristall líquid 50% dimetilpolisiloxà  
(LC-50) 

50% fenil 50% poli p-dimetilsililfenilè siloxà (BPX-50)    
65% difenil 35% dimetil polisiloxà (007-65HT)  
8% difenil 92% policarborà siloxà (HT-8)  
14% cianopropilfenil 86% dimetilpolisiloxà 
(OV-1701)  
75% biscianopropil 25% polifenilsilil siloxà (VF-23MS) 
100% Polietilenglicol (SupelcoWax-10)  
50% di(trifluoropropil) 50% dimetilpolisiloxà (007–210)  
50% cristall líquid 50% dimetilpolisiloxà  (LC-50) 

µ-ECD NO / SI Aliments 
fortificats 

Korytar i col., 2004 
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Taula 3.1. (continuació) Anàlisi de PCDD/Fs, PCBs, OCPs i PBDEs mitjançant GCxGC. 
Analit 1a Dimensió 

Fase estacionaria (nom comercial) 
2a Dimensió 
Fase estacionaria (nom comercial) 

Detecció Quantificació
/ Separació 

Mostra Referència 

PCBs 2,3,6-tri-O-metil β-CD (Chirasil-Dex)  
25% 2,3,6-tert- butildimetil-silil β-CD  
(BGB-172)  
20% 2,3-di-O-metil-6-O-tert-
butildimetilsilil β-CD (BGB-176SE)  

8% difenil 92% policarborà siloxà (HT-8)  
50% fenil 50% poli p-dimetilsililfenilè siloxà (BPX-50)    
100% Polietilenglicol (SupelcoWax-10) 

µ-ECD NO /SI Aliments Bordajandi i col., 2005a 

PCBs 20% 2,3-di-O-metil-6-O-tert-
butildimetilsilil β-CD (BGB-176SE)  
25% 2,3,6-tert-butildimetil-silil β-CD 
(BGB-172)  
2,3,6-tri-O-metil β-CD (Chirasil-Dex) 

100% Polietilenglicol (SupelcoWax-10) 
75% biscianopropil 25% polifenilsilil siloxà (VF-23MS)  
 

µ-ECD NO / SI Aliments Bordajandi i col., 2005b 

PCBs i 
PCDDs/Fs 

5% difenil 95% policarborà siloxà (Rtx-
500) 

50% fenil 50% poli p-dimetilsililfenilè siloxà (BPX-50) TOF-MS SI / SI Aliments Focant i col., 2005 

PCBs, PCNs, 
PCDEs, 
PCDTs, 
PCDDs/Fs, 
PCTs, PCAs, 
Toxafè, OCPs, 
PBBs i PBDEs 

100% dimetilpolisiloxà (DB-1)  
DB-XLB * 

50% cristall líquid 50% dimetilpolisiloxà  (LC-50) 
65% difenil 35% dimetil polisiloxà (007-65HT)  
75% biscianopropil 25% polifenilsilil siloxà (VF-23MS)   
50% trifluoropropil 50% dimetilpolisiloxà (007–210)  
8% difenil 92% policarborà siloxà (HT-8)  
100% Polietilenglicol (SupelcoWax-10) 

µ-ECD i 
TOF-MS 

NO / SI Sediment i pols 
d’ambient 

Korytar i col., 2005 

PCBs 5 % difenil 95% policarborà siloxà (HT-5) 50% fenil 50% poli p-dimetilsililfenilè siloxà (BPX-50) µ-ECD SI / SI Fangs 
fortificats 

Kristenson i col., 2005 

PCBs i PBDEs 5% difenil  95% dimetilpolisiloxà (ZB-5)  
8% difenil 92% policarborà siloxà (HT-8) 

50% fenil 50% poli p-dimetilsililfenilè siloxà (BPX-50) 
8% difenil 92% policarborà siloxà (HT-8) 

µ-ECD SI / SI Fluids 
biològics 
humans 

Gomara i col., 2007 

PCDDs/Fs Rtx-Dioxin 2 * Rtx-PCB * TOF-MS NO / SI Patrons Hoh i col., 2007 

PBDEs, 
HBCDs 

DB-XLB * 50% fenil 50% poli p-dimetilsililfenilè siloxà (BPX-50) TOF-MS SI / SI Peix Hajslova i col., 2007 

OCPs,PCBs, 
PBDEs, 
PCDDs/Fs, 
PCNs, PCTs, 
Toxafé 

5% difenil  95% dimetilpolisiloxà (ZB-5)  
8% difenil 92% policarborà siloxà (HT-8) 
50% difenil 50% dimetilpolisiloxà (DB-
17)  
14% cianopropilfenil 86% 
dimetilpolisiloxà (BP-10) 

8% difenil 92% policarborà siloxà (HT-8) 
50% fenil 50% poli p-dimetilsililfenilè siloxà (BPX-50) 
100% Polietilenglicol (Carbowax) 
100% Polietilenglicol (Supelcowax-10) 

µ-ECD NO / SI Aliments Bordajandi i col., 2008 
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Taula 3.1. (continuació) Anàlisi de PCDD/Fs, PCBs, OCPs i PBDEs mitjançant GCxGC. 
Analit 1a Dimensió 

Fase estacionaria (nom comercial) 
2a Dimensió 
Fase estacionaria (nom comercial) 

Detecció Quantificació
/ Separació 

Mostra Referència 

PCDDs/Fs Rtx-Dioxin 2 * Rtx-PCB * TOF-MS NO / SI Aliments 
fortificats 

Hoh i col., 2008 

OCPs, PCBs Rtx-CL * 50% fenil 50% poli p-dimetilsililfenilè siloxà (BPX-50) TOF-MS SI / SI Pinsos 
fortificats 

van der Lee i col., 2008 

PCBs, OCPs, 
PBDEs 

5% difenil 95% polifenilsilil siloxà (Rtx-
5Sil-MS)  

50% difenil 50% dimetilpolisiloxà (DB-17MS) TOF-MS SI / SI Aliments Hoh i col., 2009 

OCPs 5% difenil  95% dimetilpolisiloxà (VF-
5MS)  
5% difenil  95% dimetilpolisiloxà (HP-
5MS) 

50% fenil 50% poli p-dimetilsililfenilè siloxà (BPX-50) TOF-MS SI / SI Aliments 
fortificats 

Hayward i col., 2010 

OCPs 50% difenil 50% polifenilsilil siloxà 
(TRB-50HT)  
14% cianopropilfenil 86% 
dimetilpolisiloxà (TRB1701-MS) 

50% difenil 50% dimetilpolisiloxà (TRB-50HT)  
5% difenil  95% dimetilpolisiloxà (TRB-5HT) 

TOF-MS SI / SI Aigua Matamoros i col., 2010 

PCBs, OCPs i 
CBs 

100 % dimetilpolisiloxà (DB1) Rtx-PCB * µ-ECD SI / SI Fangs i 
sediments 

Muscalu i col., 2010 

PCBs 5% difenil  95% dimetilpolisiloxà (DB-5) 70% dicianopropil 30% polifenilsilil siloxà (BPX-70) 
1,12-di(tripropilfosfonium)dodecà bis(trifluorometà- 
sulfonyl)imide (IL-36) 

FID NO / SI Patrons Zapadlo i col., 2010 

PCDDs/Fs 5 % difenil 95% polifenilsilil siloxà (Rtxi-
5 Sil MS) 
Rxi-XLB * 

Trifluoropropilmetil polisiloxà (Rtx-200) TOF-MS SI / SI Sol i sediments de Vos i col., 2011 

OCPs, PAHs 5% difenil  95% dimetil polisiloxà (Rtx-5) 50% difenil 50% dimetil polisiloxà (Rxi-17)  
50% cristall líquid 50% dimetil polisiloxà  (LC-50) 

TOF-MS NO / SI Aigua Gomez i col., 2011 

PCDDs/Fs, 
OCPs i PCBs 

5% difenil  95% dimetilpolisiloxà 
(InertCap 5MS/SN)  

50% fenil 50% poli p-dimetilsililfenilè siloxà (BPX-50) TOF-MS 
MS/MS 

NO / SI Material 
certificat i aire 

Hashimoto i col., 2011 

PCBs, OCPs i 
CBs 

100 % dimetilpolisiloxà (DB1) Rtx-PCB * µ-ECD SI / SI Materials 
referència  

Muscalu i col., 2011 

OCPs 5% difenil  95% dimetilpolisiloxà (DB-
5MS) 

50% fenil 50% poli p-dimetilsililfenilè siloxà (BPX-50) TOF-MS SI / SI Aigua Ochiai i col., 2011 

PBDEs i PBBs  8% difenil 92% policarborà siloxà (HT-8) 50% fenil 50% poli p-dimetilsililfenilè siloxà (BPX-50) TOF-MS NO / SI Tonyina Pena-Abaurrea i col., 
2011 

OCPs 5% difenil  95% dimetilpolisiloxà (SLB-
5MS) 

1,12-di(tripropilfosfonium) dodecà bis 
(trifluorometilsulfonil) imida (SLB-IL59)  

Q-MS NO / SI Aigua Purcaro i col., 2011 

PCBs 50% di(n-octilmetil) 50% dimetil 
polisiloxà (SPB-Octyl)  

1,12-di(tripropilfosfonium) dodecà bis 
(trifluorometansulfonil) imida (SLB-IL59) 

TOF-MS NO / SI Patrons Zapadlo i col., 2011 
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Taula 3.1. (continuació)Anàlisi de PCDD/Fs, PCBs, OCPs i PBDEs mitjançant GCxGC. 
Analit 1a Dimensió 

Fase estacionaria (nom comercial) 
2a Dimensió 
Fase estacionaria (nom comercial) 

Detecció Quantificació
/ Separació 

Mostra Referència 

PCBs, PBDEs, 
PCDDs/Fs, 
PBBs i OCPs  

5 % difenil 95% polifenilsilil siloxà (Rtxi-
5 Sil MS) 

50% difenil 50% dimetilpolisiloxà (DB-17MS) TOF-MS SI / SI Teixit dofí Hoh i col., 2012 

PCBs, PBDEs i 
PAHs 

5% difenil  95% polifenilsilil siloxà  
(BPX-5) 
50% fenil 50% poli p-dimetilsililfenilè 
siloxà (BPX-50)  
50% difenil 50% polifenilsilil  siloxà (Rxi-
17 Sil-MS) 

5% difenil  95% polifenilsilil siloxà (BPX-5)  
50% fenil 50% poli p-dimetilsililfenilè siloxà (BPX-50) 
50 % cristall líquids 50% dimetilpolisiloxà (Rt-LC35) 
8% difenil 92% policarborà siloxà (HT-8) 

TOF-MS SI / SI Peix Kalachova i col., 2012 

OCPs 5% difenil  95% polidimetilpolisiloxà 
(DB-5MS)  

50% difenil 50% polifenilsilil siloxà (DB-17HT) TOF-MS NO / SI Aliments Wang i col., 2012 

PCBs, OCPs i 
PBDEs 

5% difenil  95% polidimetilpolisiloxà 
(DB-5MS) 

8% difenil 92% policarborà siloxà (HT-8) TOF-MS SI / SI Peix Yang i col., 2012 

PCBs Rtx-PCB * 50 % difenil 50% dimetilpolisiloxà (Rxi-17)  TOF-MS NO / SI Peix i gavines Megson i col., 2013 
 Abreviatures  

TOF: analitzador de temps de vol 
MS: espectrometria de masses  
Q: analitzador quadrupolar  

* Fase patentada   

 

 

 

 3.1. Introducció 

140 



CAPÍTOL 3 

141 

3.1. Anàlisi i caracterització de CPs mitjançant GCxGC  

 

Com ja s’ha mencionat anteriorment en aquesta memòria, el mètode utilitzat 

habitualment per a l’anàlisi de les CPs és la GC, encara que no és possible aconseguir la 

separació de tots els congèneres i isòmers que contenen les mescles d’aquests 

compostos, fins i tot utilitzant columnes de longitud elevada i gruixos de fase 

estacionària grans. Per aquesta raó, els cromatogrames que s’obtenen habitualment es 

caracteritzen per un pic ample que envolta un elevat nombre de compostos que co-

elueixen. A més, la presència a la mostra d’altres compostos, com PCBs o PBDEs, que 

co-elueixen cromatogràficament amb els CPs dificulta la quantificació. Per tal 

d’eliminar aquestes interferències i aïllar els compostos d’interès en una única fracció 

abans de la seva determinació és necessari incorporar al tractament de mostra diverses 

etapes de fraccionament, que són habitualment llargues i complexes.  

Atès que la GCxGC proporciona una elevada capacitat de separació 

cromatogràfica, es va considerar interessant estudiar l’aplicabilitat d’aquest tècnica per 

a la determinació de CPs. En una primera etapa es va optimitzar la separació 

cromatogràfica de diverses mescles de CPs per GCxGC emprant un µECD com a 

detector i es va avaluar especialment la capacitat de la tècnica per separar les CPs de 

cadena curta (SCCPs) d’altres famílies de contaminants que es troben presents a les 

mostres ambientals, com són els PCBs o els PBDEs. Els resultats obtinguts en aquest 

estudi es recullen a l’article científic que porta per títol “Comprehensive two-

dimensional gas chromatography for the determination of short-chain chlorinated 

paraffins, polybrominated diphenyls ethers and polychlorinated biphenyls in sediments” 

que s’inclou en el següent apartat.  

A fi i efecte d’aprofundir en la caracterització de mescles de CPs amb diferent 

longitud de cadena carbonada (SCCPs, MCCPs i LCCPs) per GCxGC la segona part de 

l’estudi es va dirigir a  avaluar els avantatges que reporta l’acoblament aquesta tècnica a 

l’espectrometria de masses. En aquesta línia es va treballar per una banda, amb un 

analitzador de temps de vol (TOF-MS) per a la caracterització de mescles de CPs de 

diferent longitud de cadena carbonada (SCCPs, MCCPs i LCCPs) i per l’altra, es va 

avaluar l’aplicabilitat de d’un analitzador quadrupolar (Q-MS), com alternativa a 

l’instrument de temps de vol. Els resultats obtinguts en aquests estudis es recullen als 
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articles científics que porten per títol “Characterization of polychlorinated n-alkanes 

using comprehensive two-dimensional gas chromatography-electron-capture negative 

ionisation time-of-flight mass spectrometry” i “Quadrupole mass spectrometer 

operating in the electron-capture negative ion mode as detector for comprehensive two-

dimensional gas chromatography” i que s’inclouen als apartats 3.2.2 i 3.2.3 d’aquesta 

memòria.  
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3.1.1. Article científic: Comprehensive two-dimensional gas chromatography for 

the determination of short-chain chlorinated paraffins, polybrominated 

diphenyl ethers and polychlorinated biphenyls in sediments 

 

J. Parera, F.J. Santos and M.T. Galceran  

Enviat per la seva publicació a: Chemosphere
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Abstract  

A comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled with a micro-

electron capture detector (GC×GC-μECD) method is proposed for the determination in 

a single run of short-chain chlorinated paraffins (SCCPs), polybrominated diphenyl 

ethers (PBDEs) and polychlorinated biphenyls (PCBs) in river and marine sediment 

samples. The DB-1 (100% dimethylpolysiloxane) x BPX-50 (50% phenyl-, 50% 

dimethylpolysiloxane) column combination is proposed for the separation of the three-

classes of compounds, providing a good and effective between- and within-class 

separation. The suitability of the GC×GC-μECD method was assessed by comparing the 

results obtained in the analysis of sediment samples with those provided by gas 

chromatography-mass spectrometry. Good agreement between both techniques was 

achieved with differences between the mean values of less than 14%. The GC×GC-

μECD method provided low limits of detection (1.2 ng g-1 dry weight (dw) for SCCPs, 

0.03–0.10 ng g-1 dw for PBDEs, and 0.02–0.03 ng g-1 dw for PCBs) and good run-to-

run precisions (RSD% < 13%).  Concentration levels ranging from 0.27 to 3.75 µg g-1 

dw for SCCPs, between 18.3 to 61.3 ng g-1 dw for PBDEs and from 1.1 to 24.1 ng g-1 

dw for PCBs were found in sediments collected from Besòs River and coastal area of 

Barcelona (Spain). The results obtained provide new data about the occurrence of 

SCCPs, PBDEs and PCBs, in sediments from areas near of Barcelona.  

 

Keywords: Sediment analysis; Comprehensive multidimensional gas chromatography; 

Chlorinated paraffins; Polybrominated diphenyl ethers; Polychlorinated biphenyls. 
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 1. Introduction  

Chlorinated paraffins (CPs), polychlorinated biphenyls (PCBs) and 

polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) constitute three classes of well-known 

ubiquitous organic pollutants of concern because they exhibit a high toxicity and 

persistence and cause adverse effects in the environment and in humans. Due to their 

high lipophilic character, they tend to bioaccumulate through the trophic pyramid and 

reach humans via the food chain (de Wit, 2002; Naso et al., 2005; Dominguez et al., 

2011). PCBs have largely been investigated during the last decades because they are 

often detected in the environment and still pose a serious threat to the living organisms, 

although their global use was banned since the late 1970s. CPs are complex mixtures of 

several thousand polychlorinated n-alkanes (Tomy et al., 1997; Shojania, 1999) which 

have been used in analogous applications than PCBs such as, additives of high-

temperature lubricants and dielectric fluids, paints, sealants, adhesives, and plasticizers 

(Feo et al., 2009; Erickson et al., 2011). Of the CP formulations, short-chain chlorinated 

paraffins (SCCPs, C10–C13) are the most extensively used mixture (Coelhan, M., 1999; 

Santos et al., 2006).The growing detection of SCCPs in a wide variety of environmental 

matrices in both industrial and non-industrial areas (Coelhan, 1999; Tomy et al., 1999 

a,b; Yamashita et al., 2000 a,b; Nicholls et al., 2001; Castells et al., 2003; Harner et al., 

2006; Manodori et al., 2006; Friden et al., 2011; Zeng et al., 2011, 2013) has attracted 

attention worldwide because they show chronic toxicity in aquatic organisms (OSPAR, 

2001; Feo et al., 2009) and cause possibly carcinogenic effects on humans (IARC, 

1990). These compounds have been included as candidate in the list of Persistent 

Organic Pollutants (POPs) by the Stockholm Convention (UNEP/POPs/POPRC.7/14, 

2011). PBDEs have also been extensively used to decrease the likelihood and intensity 
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of fire in electrical and electronic equipment, textiles, upholsteries, and in many types of 

plastics (Alaee et al., 2003; Dominguez et al., 2011; Birchmeier et al., 2005; Birnbaum 

et al., 2006; de Wit, 2002; Betts 2008; BSEF, 2012). Toxicity of PBDEs has been 

reported in the literature, (Hakk et al., 2003; Meeker et al., 2009; Alonso et al., 2014), 

and their structural similarity to other related compounds (e.g., PCBs) suggest that these 

compounds may have teratogenic, mutagenic and carcinogenic effects (McDonald, 

2002). Elevated PBDE levels measured in various environmental and biological 

samples led to the ban of penta- and octa-BDE technical mixtures, and they have been 

added to the list of POPs established by the Stockholm Convention since May, 2009 

(BSEF, 2010). However, deca-BDE technical product is still used mainly in plastic 

housing for electrical and electronic equipment. Due to the stable structure and 

hydrophobic character of these three families of pollutants, they can bind to the 

particulate matter in the aquatic environment (Rahman et al., 2001; Hites, 2004) and 

accumulate over time in sediments which act like a sink for these organic compounds 

(Covaci et al., 2005; Voorspoels et al., 2004).  

Analysis SCCPs, PCBs and PBDEs is currently performed separately by gas 

chromatography (GC) with electron capture detector (ECD) or coupled to high or low 

resolution mass spectrometry (MS) (Manodori et al., 2006; Feo et al., 2009; Wang and 

Li, 2010; El-Shahawi et al., 2010). Nevertheless, the simultaneous determination of a 

wide range of contaminants using one-dimensional gas chromatography is often not 

possible since a large number of coelutions among the target compounds and with co-

extracted matrix components occur. Therefore, analysis of multiple classes of pollutants 

typically entails several sample preparations, fractionations, and injections that increase 

the analysis time and reduce sample throughput. In the last years, comprehensive two-
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dimensional gas chromatography (GCxGC) has shown to be a powerful analytical tool 

for the determination of different types of contaminants (Focant et al., 2005; Korytar et 

al., 2005a; Bordajandi et al., 2008; Pena-Abaurrea, et al., 2011; Hanglund et al., 2013). 

Compared with one-dimensional GC, it provides a high improvement on the peak 

capacity because the separation takes place by means of two independent retention 

processes in the two dimensions (orthogonally principle). Moreover, a modulator-based 

focusing effect permits achieving lower limits of quantification needed for 

environmental analysis. Up to now, the number of studies demonstrating the real 

applicability of this technique to the simultaneous determination of several families of 

POPs is still limited, especially for the analysis of environmental samples (Focant et al., 

2004; Korytar et al., 2005b; Muscalu et al., 2010; Kalachova et al., 2012), although 

there is a clear need to dispose of reliable methods for the analysis of multi-class 

environmental pollutants. 

The present work is mainly focused to develop and validate a GCxGC-µECD 

method for the simultaneous determination of SCCPs, PCBs and PBDEs in marine and 

river sediments. For this purpose, several column combinations were tested and GCxGC 

conditions were optimised to allow an adequate separation of all the target compounds. 

The applicability of the proposed method to the analysis of sediment samples was 

evaluated by comparing the results with those obtained with GC-MS methods which are 

currently used for the analysis of these compounds. Additionally, the developed method 

was applied to the analysis of sediments collected near to Barcelona to provide 

information about their presence in this area.  
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2. Materials and methods 

 

2.1. Standards and reagents 

Stock standard solutions of short-chain chlorinated paraffin (SCCP, C10 - C13) 

with a chlorine content of 52, 55 and 63% (w/w) in cyclohexane of 100 µg ml-1 were 

obtained from Dr. Ehrenstorfer GmbH (Augsburg, Germany). Individual analytical-

reagent grade PCB congeners, CB 28, 52, 101, 105, 118, 138, 153, 156, 170 and 180, at 

purity higher than 99%, were supplied by Promochem GmbH (Wesel, Germany). A 

stock standard mixture of all PCB congeners, at 5 µg ml-1 of each congener in isooctane, 

was prepared from the individual standard solutions. A standard mixture of PBDEs 

containing BDE-28, 47, 66, 85, 99, 100, 153, 154 and 183 at a concentration of 2 µg ml-

1 and a solution BDE 209 at 50 µg ml-1 in nonane were obtained from Wellington 

Laboratories Inc. (Guelph, Ontario, Canada). For GCxGC-µECD determination, seven 

calibration solutions containing a mixture of SCCPs C10 - C13 with a chlorine content of 

63% (w/w) (between 1 and 80 µg ml-1), ten PCB congeners (from 0.5 to 300 ng ml-1) 

and ten PBDEs (from 0.2 to 300 ng ml-1 for tri- to octa-BDE and between 2 and 2000 ng 

ml-1 for BDE 209), was prepared in isooctane by successive dilution of the stock 

standard solutions. BDE-77 and BDE-138 (Wellington Laboratories Inc.), and CB-209 

(Dr. Ehrenstorfer GmbH) were used as surrogate internal standards for quantification, 

while CB-30 (Dr. Ehrenstorfer GmbH) was used as internal standard for recovery 

determination. The internal standards were added to the calibration solutions to obtain a 

concentration of 50 ng ml-1.  

For GC-MS determination of the target compounds, calibration standard 

solutions for each family of contaminants were separately prepared by successive 
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dilution of the corresponding stock standard mixtures. For SCCP determination, seven 

calibration solutions of C10 - C13 mixture (chlorine content, 63%) at concentrations 

ranging between 1 and 80 µg ml-1, containing 13C6-hexachlorobenzene (13C6-HCB, Dr. 

Ehrenstorfer GmbH) and 13C12-CB-30 at 50 ng ml-1 were prepared in isooctane as 

surrogate and recovery internal standards, respectively. For quantification of PCBs by 

isotopic dilution, a standard mixture of 13C12-labelled PCBs 28, 52, 101, 105, 118, 138, 

153, 156, 170 and 180, supplied individually by Wellington Laboratories, at 2 µg ml-1 

of each congener was used as surrogate internal standard. In addition, a standard 

solution of 13C12-labelled CB 111 at a concentration of 2 µg ml-1 in nonane (Wellington 

laboratories) was used as syringe standard for recovery determination. A set of eight 

calibration solutions containing native PCBs at concentrations ranging from 0.5 to 200 

ng ml-1 and 13C12-labelled PCB congeners at 50 ng ml-1 were prepared in isooctane. For 

PBDEs, a standard mixture of 13C12-labelled PBDEs 28, 47, 99, 100, 153, 154, 183 

(MBDE-MXFS) at 2 µg ml-1 and a standard solution of 13C12-labelled BDE-209 at 25 

µg ml-1 in toluene, were used as surrogate internal standards for quantification by 

isotopic dilution. In addition, a standard mixture of 13C12-BDE 77 and 138 (MBDE-

MXFR) at a concentration of 2 µg ml-1 in toluene (Wellington laboratories) was used as 

syringe standard for recovery determination. Seven calibration standard solutions 

containing the ten native PBDEs (from 0.2 to 300 ng ml-1 for tri- to octa-PBDEs and 

between 2 and 1000 ng ml-1) and the surrogate and recovery 13C12-PBDE standard 

solutions were prepared to obtain a concentration of 50 ng ml-1 of each congener, except 

for 13C12-BDE-209 which were 500 ng ml-1. 

n-Hexane and dichloromethane (DCM), of pesticide residue analysis grade, were 

purchased from Merck GmbH (Darmstadt, Germany). Florisil (0.150-0.250mm) for 
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residue analysis and copper powder were purchased from Merck GmbH (Darmstadt, 

Germany). Before use, copper powder was treated with nitric acid (1:1, v/v) and Florisil 

was activated at 650ºC overnight and stored at 120ºC until use. Anhydrous sodium 

sulphate was supplied by Panreac (Barcelona, Spain).  

 

2.2. Sediment samples 

Six river sediment samples from Besòs River (Barcelona, NE Spain) and nine 

coastal marine sediment samples collected near to the mouth of Besòs River were 

sampled during year 2011. In addition, four marine sediment samples were collected 

near at the exit of a sea emissary located at 2 km from the mouth of Besòs River and 

coming from a wastewater treatment plant (WWTP) that receives both urban (65%, 

from Barcelona and Badalona cities) and industrial wastewaters (35%), with an 

inhabitant equivalent of 2,843,750. Sampled points are characterised as areas with 

relatively high population density and high industrial activity related to the textile, 

chemical and car industries and electronic production. In addition, a blank sediment 

sample upstream of the Besòs River was sampled in an area away of industrial 

influence. All samples were collected using a Van Veen grab sampler (sampling area of 

0.1 m2). After sampling, sediments were air-dried, grounded, sieved using a 125-µm 

mesh, homogenized and stored in sealed amber containers at +4 ºC until analysis. The 

total organic carbon of sediment samples were determined and ranged between 1.8% 

and 3% for river and coastal marine sediments and from 5% to 8% for submarine 

emissary sediments. 

 

 



CAPÍTOL 3 

153 

2.3. Analytical method 

Before extraction, two portions of 5 g of dry weight (dw) of sediment were 

spiked with appropriate amounts of internal standards and were kept overnight to 

equilibrate. The first sample portion was fortified with 5 ng of BDE-77, BDE-139 and 

CB-209 used as surrogate internal standards for GCxGC-µECD determination, while 

the second one was spiked with 5 ng of labelled internal standards 13C6-HCB, 13C12-

labelled PCBs and 13C12-labelled PBDEs (except for 13C12-BDE 209 which were 50 ng) 

for GC-MS analyses of the target compounds. Each sample was ten mixed with 20 g of 

anhydrous sodium sulphate and 20 g of activated copper powder for sulphur removal 

and Soxhlet extracted with 300 ml of a mixture of n-hexane/DCM (1:1, v/v) for 16 h. 

The organic extract was then concentrated to ca. 1 ml using a rotary evaporator at room 

temperature and carefully transferred to the top of a glass column (200 mm x 15 mm 

I.D.) filled with 15 g of activated Florisil, previously rinsed with 50 ml of n-hexane. For 

GCxGC-µECD analysis, a single fraction containing all the target compounds was 

obtained using 150 ml of a solvent mixture of n-hexane/dichloromethane (1:1, v/v). For 

GC-MS analyses, two fractions were collected: (F1) with 50 ml of n-hexane and 50 ml 

of a mixture of n-hexane/DCM (9:1, v/v), that contained the PCBs and PBDEs, and (F2) 

with 100 ml of a mixture of n-hexane/DCM (1:1, v/v) where the SCCPs were eluted. 

Finally, the extracts were rotary concentrated and transferred to ta 1-ml vial. The final 

volume of the extracts was adjusted to 100 µl under a nitrogen gentle stream after 

addition of the corresponding internal standards for recovery determination (CB-30 for 

GCxGC-µECD analysis, and 13C12-CB-30, 13C12-CB-111, 13C12-BDE-77, 13C12-BDE-

138 for GC-MS analyses). 
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2.4. GCxGC-µECD analysis 

GCxGC experiments were performed on a HP6890 (Agilent Technologies, Palo 

Alto, CA, USA) gas chromatograph equipped with a single-loop jet modulator (loop-

type carbon dioxide jet modulator) KT2002 CO2 system (Zoex, Lincoln, NE, USA). 

The hot air pulse duration was set to 200 ms, the hot jet temperature was 400 ºC, and the 

modulation period 7s. At the start of each run, the CO2 flow was adjusted by using a 

needle valve to keep the cold-jet temperature at 0-10 ºC for an oven temperature of 90 

ºC. A non-polar DB-1 (100% dimethylpolysiloxane) fused-silica capillary column 

(J&W Scientific, Agilent), 30m x 0.25 mm I.D. x 0.25 µm film thickness, was used as 

first-dimension GC column. For second-dimension, five fused-capillary columns (1m x 

0.1 mm I.D., 0.10 µm film thickness) were evaluated: BPX-5 (5% phenyl 

polysilphenylene siloxane), HT-8 (8% phenyl-, 92% dimethylpolysiloxane-carborane), 

BPX-50 (50% phenyl-, 50% polysilphenylene siloxane), BP-20 (polyethylene glycol), 

and Solgel-Wax (polyethylene glycol in a Sol-gel matrix), supplier from SGE 

Analytical Science (Ringwood, Australia). Among them, the BPX-50 was selected as 

the optimal second-dimension column for the GCxGC separation. The first and second 

dimension columns were coupled via a 1.5 m x 0.1 mm I.D. uncoated fused-silica 

deactivated column (SGE Analytical Science), which serves as modulator loop. Mini 

press-fits (Cromlab, Barcelona, Spain) were used for the connections. Helium (purity ≥ 

99.999 %) at a constant flow-rate of 1 ml min-1 held by electronic pressure control was 

used as carrier gas.  One microliter of sample and standards was injected manually into 

a split/splitless inlet port operating in the splitless mode (1 min) at 280 ºC. The oven 

temperature programme for the analysis of the target compounds was 90ºC (held 1 min), 

raised to 180ºC at 15 ºC min-1, and the to 300 ºC at 2.5 ºC min-1 (held for 10 min). A 
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micro-ECD (Agilent) was operated at 300 ºC using nitrogen as make-up gas at a flow-

rate of 150 ml/min. HP Chemstation software (Agilent) was used to control the GC 

instruments and to acquire data. For all experiments the data acquisition rate was set to 

50 Hz. GC-image version 1.2 Software (Zoex) was used for GCxGC data treatment and 

quantification. 

 

2.5. GC-MS analysis  

SCCPs, PBDEs and PCBs were determined using a Trace GC 2000 gas 

chromatograph (ThermoFinnigan, Milan, Italy) equipped with an AS2000 autosampler 

and coupled with a GCQ/Polaris ion-trap mass spectrometer (ThermoFinnigan, Austin, 

TX, USA). A DB-5MS (5% phenyl-, 95% methylpolysiloxane), fused-silica capillary 

column (J&W Scientific, Agilent), 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 µm film thickness, was 

used for separation of PCB congeners, whereas for  SCCPs and PBDEs, a DB-5MS 

fused-silica capillary column (J&W Scientific, Agilent) of 15 m x 0.25 mm I.D. x 0.25 

µm film thickness was used. The carrier gas was helium at a constant flow-rate of 1 ml 

min-1 held by electronic pressure control. An injector temperature of 250 ºC and 

splitless injection mode (1 min) were used. For samples and standards, the injection 

volume was 1 µl. For PBDEs the oven temperature program was 90 ºC (held for 1min) 

to 200 ºC at 15 ºC min−1and then to 280 ºC at 2 ºC min−1 and finally to 310 ºC at 15 ºC 

min−1 (held for 15 min), while for SCCPs, the oven was programmed from 90 ºC (held 

for 1 min) to 200 ºC at 15 ºC min-1 and then to 300 ºC at 8 ºC min-1 (held for 10 min). 

Finally, for the analysis of PCBs, the oven program was 90 ºC (held for 1 min) to 180 

ºC at 15 ºC min-1 and to 300 ºC at 2.5 ºC min-1 (held for 10 min). Xcalibur version 2.0 

software was used for data acquisition and processing of the results.  
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For the analysis of SCCPs, the instrument was operated in the electron capture 

negative ionisation (ECNI) mode. The MS operating conditions were the following: 

electron energy of 70 eV, and an emission current of 250 µA, using automatic gain 

control. The ion source and transfer line temperatures were kept at 200ºC and 275ºC, 

respectively. Electron multiplier voltage was set to 1450V (105 gain) by automatic 

tuning. Methane was used as moderating gas at a pressure of 1.84 x 10-4 mTorr 

measured by means of an ion gauge in the mass analyser region of the vacuum 

manifold. The MS acquisition method was time programmed in two segments. In the 

first segment, the internal standard, 13C6-hexachlorobenzene, was detected by 

monitoring the 286-296 m/z region at 0.64 s per scan (10 µscan/scan), whereas SCCPs 

were monitored in the second segment by scanning the range m/z 70-75 ([HCl2]- and 

[Cl2]-. cluster ions) at 0.63 s per scan (10 µscan/scan). SCCPs were quantified as the 

sum of total area below the elution profile of SCCPs obtained in the second monitoring 

segment.  

PBDE determination were performed in MS-MS mode, working on electron 

ionization (EI, 70 eV) with an emission current of 250 µA and automatic gain control. 

The ion source and transfer line temperatures were kept at 200 ºC and 290 ºC, 

respectively. The ITMS–MS instrument was tuned using perfluorotributylamine (FC43) 

to achieve the highest sensitivity and selectivity. The electron multiplier voltage was set 

at 1450 V by automatic tuning. In order to achieve maximum sensitivity, the most 

intense molecular cluster ion of each homologue group was selected as the precursor 

ion. In addition, the products ions corresponding to the loss of two 79Br atoms and one 

79Br and one 81Br atoms of from each precursor ion for native and 13C12 labelled 

compounds were monitoring. Other ITMS–MS conditions were: CID resonant 
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excitation voltage, 1.30 V for native and 13C12-labelled PBDEs, except for 13C12-BDE 

183 for which it was 1.6 V; maximum excitation energy, qz 0.225; isolation windows of 

precursor ion, 2 m/z; isolation time, 10 ms; excitation time, 15 ms. The MS–MS 

acquisition method was time programmed in five segments to determine tri- to deca-

PBDEs. Finally, for PCB determination, the MS instrument was operated on electron 

ionization (EI, 70 eV) using an emission current of 250 µA. The ion source and transfer 

line temperatures were similar to those used for PBDE determination. For MS 

acquisition, selected ion monitoring (SIM) mode was employed at a dwell time of 80 ms 

and a delay time of 20 ms. For PCB quantification, the two most intense ions of 

molecular cluster ions of each homologue group were selected.  

 

2.6. Quality control 

A daily isomer-specific GC tests to check the separation, sensitivity and 

calibration of the instrumental method were carried out. Procedural blanks covering 

both the instrumental and the methods were routinely performed during the analysis to 

avoid cross-contamination. A river sediment samples with non-detectable amounts of 

the target compounds spiked at 0.40 µg g-1 for SCCPs, and 1 ng g-1 dw for PBDEs was 

used as quality control sample, while for PCBs the certified reference material CRM-

536 was used. These quality control sediment samples were periodically analysed in 

order to ensure that the analytical method was maintained under control. In addition, 

quality parameters of the method such as the limits of detection (LOD) and 

quantification (LOQ), precision (RSD% <15%) and linearity, were routinely checked to 

ensure the quality of the results.  
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3. Results and discussion 

3.1. GCxGC separation. 

One of the main objectives of this study was to demonstrate the suitability of the 

GCxGC technique for the analysis of SCCPs, PBDEs and PCBs in a single run, as an 

alternative to GC-MS methods. In a previous work (Korytar et al., 2005a), the column 

combination of DB-1 with 007-65HT (65% phenyl-, 35% methylpolysiloxane) was 

found to be the best choice for the GCxGC analysis of SCCPs, because it enables the 

separation of the CP mixtures in sub-groups formed by chlorinated n-alkanes that differ 

by at least three carbon atoms in the chain length. This combination also allowed the 

separation of PBDEs and SCCPs (Korytar et al., 2005b), because of the stronger 

retention of PBDE congeners in the second dimension than that of SCCPs. 

Nevertheless, the use of this column combination did not allow a complete separation 

among the PCB congeners and the SCCP components (Korytar et al., 2005b), affecting 

their accurate determination, especially when ECD detection is used. To solve the 

separation of these three classes of compounds several columns (BPX5, HT-8, BPX50, 

BP-20, and SolgelWax) were tested as second dimension. For the first-dimension 

separation, a DB-1 column, which contains a non-polar 100% methylpolysiloxane 

stationary phase, was always used. This phase was selected because it separates 

exclusively on the basis of volatility, which is an approach generally recommended to 

build a truly orthogonal system delivering meaningful structured chromatograms 

(Phillips et al., 1999). Initial experiments conducted to select a proper temperature 

programme for each column set, showed that the decomposition of some of the higher 

brominated PBDEs occurred in the polyethylene glycol phases, BP-20 and SolgelWax, 

and, therefore, these columns were not included in any further work.  
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GCxGC parameters were optimised in order to achieve the maximum separation 

between and within the three classes of halogenated compounds. For all the 

experiments, a hot air pulse of 200 ms and a jet temperature of 400 ºC were found to be 

the optimum values. Under these conditions, several modulation periods were studied 

(form 4s to 9s), being 7s the time required for achieving a good peak shape and 

resolution between congeners. Values of the modulation period higher than 7s resulted 

on tailing peaks of the less volatile compounds, i.e. the more halogen-substituted 

PBDEs, while for lower modulation times a poor separation for PCBs and PBDEs in the 

second dimension was observed. Among the columns tested, the DB-1xBPX-50 

combination provided the best separation of the three families of compounds. Figure 1 

shows a GCxGC chromatogram of a standard mixture of PCAs, PBDEs and PCBs 

obtained in a single injection at the optimal conditions. The use of a BPX-50 stationary 

(50% phenyl-, 50% polysilphenylene siloxane) allowed the separation of the PCBs from 

the SCCPs, due to the stronger retention of the PCBs congeners in the second 

dimension. The PBDEs were the strongest retained compounds in the second dimension 

(BPX-50 stationary phase) and appeared up to the top of the chromatogram, while the 

SCCPs were the least retained class of the studied organohalogens. For DB-1 x BPX-5 

(5% phenyl polysilphenylene siloxane) and DB-1 x HT-8 (8% phenyl-, 92% 

methylpolysiloxane-carborane) all classes of aromatic compounds, PCBs and PBDEs, 

showed up as a band and the congeners were eluted following an order based on the 

degree of halogen substitution. Nevertheless, these column combinations showed an 

incomplete separation between the three classes of compounds, especially for the 

SCCPs and PCBs. In addition, the SCCPs were eluted with a high overlapping among 

congeners with different carbon chain length and chlorination degree. Therefore, the  
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Figure 1 GCxGC-µECD chromatogram of a standard mixture of SCCPs (C10-C13, 63% Cl),  

PBDEs and PCBs using DB-1xBPX-50 column combination. 

 

DB-1xBPX-50 was selected as the optimum column combination for the separation of 

the three classes of compounds. To the best of our knowledge, the use of this column 

combination (or equivalent) has only been reported for the separation of PCBs and 

polychlorinated dibenzo-p-dioxins/dibenzofurans (PCDD/Fs) (Korytar et al., 2002) and 

for within-class separation of PCBs (Focant et al., 2004), and it is the first time that it 

has been used for the simultaneous determination of SCCPs, PBDEs and PCBs in a 

single analytical run.  

 

3.2. GCxGC-µECD vs. GC-MS methods 

To demonstrate the capability of the GCxGC method for the analysis of the 

target compounds, a comparative study was carried out using several GC–MS methods 

(GC-ECNI-MS for SCCPs, GC-ITMS/MS for PBDEs and GC-EI-MS for PCBs) as 

reference. First, experiments were conducted to determine the limits of detection 
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(mLODs) and quantification (mLOQs) of the whole proposed method. To this end, a 

river sediment sample with no detectable concentrations of PCBs, PBDEs and SCCPs 

was spiked at low concentration levels of SCCPs (2 ng g−1 dw), PBDEs (0.2 ng g−1dw) 

and PCBs (0.2 ng g-1dw) and was analysed in triplicate using the proposed GCxGC 

method and GC–MS methods. Method detection limits obtained with the GCxGC-

µECD method were 1.2 ng g-1 dw for SCCPs, and between 0.03 and 0.10 ng g-1 dw and 

from 0.02 to 0.03 ng g-1 dw for PBDEs and PCBs, respectively (Table 1). These values 

were very similar to those found using the GC-MS methods (0.9 ng g−1 dw for SCCPs, 

0.01-0.09 ng g−1 dw for PBDEs and 0.01-0.03 ng g−1 dw for PCBs) (Table 1). In 

addition, mLOQs were consistent with those obtained using the GC-MS methods, 3.6 

ng g−1 dw for SCCPs and ranging from 0.07 to 0.25 ng g−1 dw for PCBs and PBDEs. 

The precision of the GCxGC-µECD method was assessed by consecutively analysing 

three replicates of a blank sediment spiked at low concentration levels (200 ng g−1 dw 

for SCCPs and 2 ng g−1 dw of each PBDE and PCB congener) on one day for run-to-run 

and on three different days for day-to-day precisions. Good precision was achieved with 

a relative standard deviation (RSD %) between 8 and 13% and from 10 to 15% for run-

to-run and day-to-day precisions, respectively (Table 1) which were similar to the 

values found for the GC-MS methods, from 4 to 11% for run-to-run precision and from 

6 to 14% for day-to-day precision (Table 1).  

To evaluate the capability of the GCxGC method to produce reliable results, two 

sediment samples collected during 2011, one from the Besòs River and the other from a 

coastal area near to its mouth, were analysed. Three independent analyses of each 

sample were carried out using the above described sample treatment and the target 

compounds were determined by both GCxGC-µECD and GC–MS methods. The mean 



 
 

 

Table 1.  
Quality parameters obtained for SCCPs, PBDEs and PCBs using GCxGC-µECD.and GC-MS methods. 
 
  GCxGC-µECD   GC-MSc,d,e   
 mLOD 

(ng g-1 dw) 
mLOQ 
(ng g-1 dw) 

 Precision (RSD, %)  mLOD 
(ng g-1 dw) 

mLOQ 
(ng g-1 dw) 

 Precision (RSD, %) 
Compounds  Run-to-runa Day-to-dayb   Run-to-runa Day-to-dayb 
SCCPs 1.2 3.6  13 15  0.9 1.8  11 13 
PBDEs            
BDE 28 0.04 0.15  10 14  0.01 0.04  6 12 
BDE 47 0.03 0.08  10 13  0.01 0.04  7 11 
BDE 66 0.03 0.07  9 13  0.02 0.06  4 12 
BDE 85 0.06 0.28  11 14  0.04 0.12  9 10 
BDE 99 0.04 0.13  10 14  0.01 0.04  7 12 
BDE 100 0.06 0.16  9 13  0.02 0.07  4 11 
BDE 153 0.06 0.18  9 10  0.03 0.14  4 6 
BDE 154 0.05 0.14  12 13  0.03 0.09  7 11 
BDE 183 0.06 0.18  10 12  0.02 0.06  5 9 
BDE 209 0.10 0.25  12 14  0.09 0.18  9 11 
PCBs            
CB 28 0.02 0.07  9 12  0.02 0.07  8 10 
CB52 0.02 0.08  8 15  0.02 0.06  9 13 
CB 101 0.02 0.07  9 13  0.02 0.06  8 11 
CB 105 0.03 0.15  10 13  0.01 0.04  7 12 
CB 118 0.02 0.07  8 15  0.02 0.07  8 14 
CB 138 0.03 0.15  9 15  0.02 0.06  7 13 
CB 153 0.02 0.07  10 14  0.02 0.06  6 12 
CB 156 0.03 0.15  10 15  0.02 0.07  7 13 
CB 170 0.03 0.16  12 13  0.02 0.06  8 12 
CB 180 0.03 0.14  11 14  0.03 0.15  9 12 

a n= 3; b n= 3 replicates x 3 days; c GC-ECNI-MS for SCCPs; d GC-ITMS/MS for PBDEs; e GC-EI-MS for PCBs. 
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SCCP, PBDE and PCB concentrations and the corresponding relative standard 

deviations (RSD %) are given in Table 2. Good agreement between GCxGC-µECD and 

GC–MS methods were obtained for all classes of compounds with differences between 

the mean values of less than 14%. To compare these results and to be able to draw 

conclusions, statistical treatment of the data was performed using an analysis of the 

variances (ANOVA) at a significant level of 0.05. For all compounds the p-values of the 

method were always higher than the significance level (p> 0.05), showing that no 

significant differences between the GCxGC and the GC-MS techniques occurred.  

 

3.3. Analysis of sediment samples 

The presence of SCCPs, PBDEs and PCBs in river and marine sediments 

collected in Barcelona (NE Spain) was studied using the developed GCxGC-µECD 

method and the results obtained are given in Table 3. Total concentrations of SCCPs 

expressed on a dry weight (dw) basis ranged from 0.27 to 3.75 µg g-1 dw for river, 

coastal marine and sea emissary sediments (Table 3). These results are similar to levels 

reported for ponds, rivers and estuary sediments (0.32-6.60 µg g-1 dw) (Chen et al., 

2011), and lake sediments (1.1-8.7 µg g-1 dw) (Zeng et al., 2011) from China and are at 

the low range values reported from sediments collected in industrial or semi-industrial 

areas from Germany (Kemmlein et al., 2002) (2.14– 189 µg g-1 dw), England and Wales 

(Nicholls et al., 2001) (0.2–65.1 µg g-1 dw), and the USA (Murray et al.,1999) (0.76–

170 µg g-1 dw). However, these levels are nearly one order of magnitude higher than 

those generally found in marine sediments collected in non-industrial areas from Czech 

Republic (Stejnarová et al., 2005) (0.005–0.181 ng g-1 dw) and Baltic Sea (Hüittig et al., 

2004; Hüittig and Oehme, 2005) (0.005–0.377 ng g-1 dw). Comparing the SCCP levels  



 
 

 

Table 2. SCCPs (µg g-1 dw), PBDEs (ng g-1 dw) and PCBs (ng g-1 dw) mean concentrations found in selected sediment samples and their 
RSDs (%) using GCxGC-µECD and GC-MS methods. 
 

 River Sediment   Marine Sediment   
  GCxGC-µECD   GC-MS  GCxGC-µECD   GC-MS 
Compound Meana RSD (%)a  Meana RSD (%)a  Meana RSD (%)a  Meana RSD (%)a 
SCCPs 0.9 ± 0.1 16  0.9 ± 0.1b 11  0.6 ± 0.1 15  0.63 ± 0.07b 11 
PBDEs            
BDE-28 <0.04 -  <0.04c -  <0.04 -  <0.04c - 
BDE-47 0.08 ± 0.01 13  0.07 ± 0.01c 6  0.41 ± 0.02 5  0.39 ± 0.02c 5 
BDE-66 <0.1 -  <0.06c -  <0.1 -  <0.06c - 
BDE-85 0.06 ± 0.01 13  0.06 ± 0.01c 6  0.20 ± 0.02 10  0.19 ± 0.02c 11 
BDE-99 0.41 ± 0.05 12  0.39 ± 0.03c 8  0.26 ± 0.03 12  0.25 ± 0.02c 6 
BDE-100 <0.05 -  <0.07c -  <0.06 -  <0.06c - 
BDE-153 0.16 ± 0.01 6  0.15 ± 0.01c 6  0.28 ± 0.04 14  0.27 ± 0.02c 7 
BDE-154 0.14 ± 0.02 14  0.13 ± 0.02c 14  0.44 ± 0.06 14  0.42 ± 0.03c 7 
BDE-183 0.22 ± 0.03 14  0.21 ± 0.01c 5  0.67 ± 0.09 13  0.65 ± 0.05c 8 
BDE-209 27 ± 3 10  27 ± 2c 9  29 ± 3 12  29 ± 2c 7 
PCBs            
CB 28 1.7 ± 0.2 12  1.7 ± 0.1d 8  1.2 ± 0.2 13  1.18 ± 0.07d 6 
CB52 0.9 ± 0.1 15  0.85 ± 0.08d 9  0.78 ± 0.08 10  0.74 ± 0.06d 8 
CB 101 1.7 ± 0.2 13  1.7 ± 0.1d 7  1.3 ± 0.1 11  1.24 ± 0.09d 7 
CB 105 0.58 ± 0.07 15  0.47 ± 0.04d 9  0.49 ± 0.05 10  0.48 ± 0.04d 8 
CB 118 2.7 ± 0.4 15  2.7 ± 0.2d 6  2.1 ± 0.3 14  2.1 ± 0.1d 6 
CB 138 3.8 ± 0.4 10  3.7 ± 0.3d 9  2.6 ± 0.3 13  2.6 ± 0.2d 6 
CB 153 4.4 ± 0.6 13  4.3 ± 0.3d 8  3.1 ± 0.5 15  3.1 ± 0.2d 5 
CB 156 0.34 ± 0.04 12  0.32 ± 0.02d 6  0.38 ± 0.04 11  0.35 ± 0.03d 9 
CB 170 0.72 ± 0.08 11  0.69 ± 0.06d 9  0.60 ± 0.07 12  0.57 ± 0.05d 9 
CB 180 1.5 ± 0.2 10  1.4 ± 0.1d 7  1.2 ± 0.2 13  1.12 ± 0.08d 7 
a n=3; b GC-ECNI-MS for SCCPs; c GC-IT-MS/MS for PBDEs; d GC-EI-MS for PCBs 
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Table 3.  
Concentration levels of SCCPs (µg g-1 d.w.), PBDEs (ng g-1 d.w.) and PCBs (ng g-1 d.w.) found in river and marine sediments. 
 
Compound River sediment  Coastal marine sediment  Submarine emissary sediment 

  R1 R2 R3 R4 R5 R6  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9  S1 S2 S3 S4 

SCCPs 0.81 0.27 0.42 1.79 0.71 1.32  0.91 0.80 0.71 1.45 1.03 0.57 1.23 0.61 0.56  3.75 2.99 2.78 2.45 

                      

BDE28 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04  <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04  <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 

BDE47 0.06 0.12 0.15 0.25 0.20 0.34  0.18 0.13 0.16 0.14 0.13 0.11 0.16 0.16 0.091  0.21 0.25 0.50 0.32 

BDE66 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03  <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03  <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 

BDE85 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06  <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06  <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 

BDE99 0.23 0.22 0.20 0.21 0.20 0.21  0.14 0.09 0.24 0.29 0.24 0.07 0.12 0.14 0.06  0.12 0.23 0.48 0.45 

BDE100 <0.06 0.06 <0.06 0.06 0.12 0.14  0.07 0.06 0.06 0.06 0.30 0.15 0.18 0.29 0.15  0.29 0.38 0.40 0.28 

BDE153 0.10 0.11 0.14 0.32 0.29 0.38  0.23 0.29 0.22 0.21 0.20 0.18 0.22 0.12 0.10  0.27 0.23 0.18 0.24 

BDE154 0.05 0.07 0.08 0.28 0.23 0.24  0.21 0.19 0.28 0.20 0.11 0.15 0.09 0.05 0.08  0.09 0.08 0.06 <0.05 

BDE183 0.19 0.16 0.18 0.42 0.39 0.54  0.38 0.45 0.37 0.32 0.39 0.28 0.31 0.27 0.19  0.49 0.50 0.45 0.42 

BDE 209 25.1 20.6 15.3 30.5 19.3 27.3  28.9 30.6 20.6 18.5 25.3 17.3 20.1 27.8 18.7  45.1 55.5 59.2 48.1 

Total PBDEs 25.7 21.3 16.1 32.1 20.7 29.2  30.1 31.8 21.9 19.7 26.7 18.3 21.2 28.8 19.4  46.6 57.2 61.3 49.9 

                      

CB 28 0.78 0.20 0.11 1.57 0.79 1.05  1.34 2.12 0.51 0.56 0.69 0.53 0.57 0.98 0.44  2.10 1.55 1.90 2.58 

CB52 0.42 0.10 0.05 0.80 0.34 0.62  0.53 1.20 0.29 0.22 0.34 0.23 0.33 0.54 0.2  1.20 0.89 1.12 1.54 

CB 101 0.78 0.18 0.09 1.49 0.77 1.16  1.35 2.05 0.61 0.52 0.78 0.54 0.64 1.12 0.5  2.20 1.81 1.89 2.05 

CB 105 0.31 0.07 0.05 0.39 0.21 0.32  0.38 0.92 0.12 0.13 0.22 0.12 0.17 0.34 0.23  0.05 0.65 0.05 0.94 

CB 118 1.56 0.34 0.18 2.49 1.25 1.93  2.15 3.88 0.98 0.89 1.54 0.93 1.02 1.74 0.81  2.90 2.98 3.60 3.32 

CB 138 1.81 0.49 0.20 3.58 1.51 2.47  2.93 4.80 1.24 1.02 1.75 1.13 1.23 2.21 1.02  5.30 3.98 4.34 4.23 

CB 153 2.25 0.54 0.25 4.15 1.94 2.90  3.32 5.57 1.43 1.23 2.05 1.34 1.43 2.54 1.18  6.10 4.43 4.98 5.60 

CB 156 0.14 0.05 0.05 0.26 0.10 0.23  0.10 0.30 0.12 0.10 0.12 0.10 0.11 0.10 0.10  0.05 0.56 0.20 0.56 

CB 170 0.35 0.07 0.05 0.58 0.39 0.44  0.53 1.12 0.22 0.23 0.43 0.17 0.18 0.45 0.23  1.55 1.12 0.56 0.98 

CB 180 0.76 0.15 0.10 1.32 0.66 0.98  1.12 1.86 0.43 0.45 0.87 0.50 0.52 1.02 0.43  2.40 1.98 1.76 2.34 

Total PCBs 9.16 2.14 1.13 16.6 7.96 12.1  13.8 23.8 5.95 5.35 8.79 5.59 6.20 11.0 5.14  23.8 20.0 20.4 24.1 
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found in coastal marine sediments analysed in our study (0.57 – 1.45 µg g-1 dw) to those 

obtained in a previous work for sediments collected in the same area in 2003 (0.21-2.09 

µg g-1 dw) (Castells et al., 2008), a slight decrease on the maximum concentration levels 

of SCCPs was observed. In addition, the SCCP levels in sediments collected at the 

Besòs River (0.27 – 1.79 µg g-1 dw) were similar to those found in the coastal marine 

sediment samples. Since this river flows into the coastal marine area examined in the 

present study, the results show a relatively uniform contamination by SCCPs in this area 

of Barcelona and a diffuse input of SCCPs to the marine environment. However, the 

results obtained for sediments located near to the sea emissary were slightly higher 

(2.45 – 3.75 µg g-1 dw) which can be explained by the permanent discharges of primary 

sludge and effluents coming from a wastewater treatment plant (WWTP) that receives 

both urban (Barcelona and Badalona cities) and industrial wastewaters. To assess the 

SCCP formulation that originated the contamination in the sediment samples, several 

SCCP standard mixtures (C10-C13) with different chlorine content (63% Cl, 56% Cl and 

52% Cl) were analysed using the GCxGC-µECD method. As an example, Figure 2 

shows the GCxGC-µECD chromatogram obtained for the sediment sample S1 and the 

overlaid profile emplacement of the SCCP standard mixtures with different chlorine 

content. As can be seen, the profile of the SCCPs obtained is very similar to that 

observed for SCCPs with 63% Cl, confirming that the main source of contamination of 

the sediment samples is due to this SCCP mixture. 

Regarding PBDEs, total concentrations expressed as the sum of the 10 PBDE 

congeners ranged from 16.1 to 61.3 ng g-1 dw (Table 3). These results are consistent 

with data published in the literature for marine sediments collected in industrial zones 

near to the sampling area of this study (Barcelona, Spain) (n.d.-132.10 ng g-1 dw) 
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Figure 2. GCxGC-µECD chromatogram of a marine sediment sample (S-1) and the location 

(overlaid in black) of the SCCP standard mixtures of C10-13 with a 63%, 56% and 

52% (w/w) chorine content. 

 

 (Eljarrat et al., 2005) and in China (0.016-290  ng g-1 dw) (Wang et al., 2011), (n.d.-95 

ng g-1 dw) (Duan et al., 2010), although these levels are lower than those found in non-

industrial areas in Spain (Almeria) (n.d. – 3.99 ng g-1 dw) (Eljarrat et al., 2005) and 

Germany (0.03 – 6.5 ng g-1 dw) (Voorspoels et al., 2003).Similar PBDE levels were 

found in Besòs River sediments (16.1 – 32.1 ng g-1 dw) (Table 3) and in marine 

sediments (18.3 – 31.8 ng g-1 dw), confirming a diffuse inputs of PBDEs to the marine 

environment. For sediments located near to the submarine emissary, PBDE 

concentrations (18.3 to 31.8 ng g-1 dw) higher than those found in river and coastal 

marine sediments were obtained and their presence could be attributed to the 

contribution of the WWTP that continuously flows their effluents through the sea 

emissary. For all sediment samples, PBDE profiles were dominated by BDE-209, which 

accounted from 93 to 97% of the total PBDE concentration (sum of 10 PBDEs). This 

fact suggests that deca-BDE formulation was the responsible of the PBDE 

contamination of this area. BDE-47 and BDE-99 were the second predominant 
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congeners and their mean contributions to the sum of PBDEs were 0.6% (0.2–1.2%) 

and 0.7% (0.3–1.5%), respectively. Since these PBDE congeners are the major 

components of the penta-BDE mixtures (Hites et al., 2004) their occurrence in the 

Besòs River and coastal marine sediments could be attributed to the old applications of 

penta-BDE formulations in this area or the photo- and biodegradation of BDE-209, 

which is the main source of tetra- and pent-PBDEs in marine environments (Moon et 

al., 2002).  

 For PCBs, the total concentrations (sum of the 10 PCB congeners) found in all 

sediments samples ranged from 5.14 to 23.8 ng g-1 dw and between 1.13 and 16.6 ng g-1 

dw for coastal marine and river sediments (Table 3) respectivelly.  These results are in 

agreement with data reported for estuarine and marine sediments from Vietnam (0.04-

18.71 ng g-1 dw) (Hong et al., 2008) and China (1.62-62.63 ng g-1 dw) (Zhang et al., 

2014), although these levels were clearly lower than those found in several lake 

sediments from Egypt (2.53-388 ng g-1 dw) (Barakat et al., 2012a,b, 2013). These 

values are similar to those obtained in previous studies (2002-2003) for marine 

sediments (2.33 – 44.0 ng g-1 dw) (Castells et al., 2008) and river sediments (2.47-24.32 

ng g-1 dw) (Parera et al., 2004) collected at the same sampling sites, demonstrating that 

the concentration of PCBs in this area remains nearly constant from 2002 due to a 

diffuse inputs of PCBs to the marine environment and their high persistence after 

adsorbed on the sediment. The concentrations obtained for sites located near the marine 

emissary were generally slightly higher (Total PCBs: 20.0 – 24.1 ng g-1 dw) and could 

be attributed to the relatively high population density and high industrial activity of this 

area which are related with the textile, chemical and car industries and electronic 

production. 
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4. Conclusions 

The suitability of GCxGC-µECD for the analysis in a single run of SCCPs, 

PBDEs, and PCBs in sediments has been demonstrated. The use of the DB-1 x BPX-50 

column combination is proposed and the accurate optimisation of the GCxGC 

parameters made it possible to achieve the adequate separation of the three-classes of 

compounds. The proposed GCxGC-µECD method provided similar results to those 

obtained with conventional one dimensional GC-MS methods, allowing an important 

reduction in analysis time since sample treatment is reduced and only one determination 

step is needed. In addition, the GCxGC- µECD method has been shown to be capable of 

giving accurate results when compared to GC-MS with enough selectivity and 

sensitivity at pg g-1 levels for PBDEs and ng g-1 for CPs in sediment samples. The 

applicability of the GCxGC- µECD has been assessed analysing several river and 

marine sediments collected near to the Barcelona city. PBDEs, SCCPs and PCBs were 

detected in all sediments samples, showing their ubiquity in the coastal area of 

Barcelona. Relatively high contamination levels of the target compounds were found 

and can be attributed to diffuse and also constant inputs of these pollutants to the marine 

environment. Further research work is needed to obtain a more detailed information 

about the potential contamination sources and to detect possible discontinuous inputs of 

these pollutants into the aquatic environment, that pose in a health risk the wildlife. 
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3.1. Discussió de resultats 

 

En els articles inclosos en aquest capítol s’ha avaluat l’aplicabilitat de la 

cromatografia de gasos multidimensional integrada (GCxGC) per la caracterització i 

anàlisi de mescles de CPs. En aquest apartat, es comenten en primer lloc els aspectes 

més interessants dels mètodes GCxGC desenvolupats per la separació de les CPs, la 

seva determinació i separació d’altres contaminants orgànics halogenats i en segon lloc, 

s’avalua la capacitat de la GCxGC acoblada a l’espectrometria de masses per a la 

caracterització de les mescles de CPs. Com s’ha comentat anteriorment en aquesta 

memòria, un dels principals problemes de l’anàlisi cromatogràfica de les CPs és la co-

elució de milers d’isòmers dels n-alcans policlorats en forma d’una àmplia i 

característica banda. A més, la presència d’altres compostos organohalogenats presents 

a les mostres interfereixen en la seva determinació ja que presenten freqüentment temps 

de retenció similars. Per tal d’evitar aquestes interferències sense incorporar etapes de 

fraccionament addicional s’ha aprofitat l’elevada capacitat de separació que proporciona 

la GCxGC. Així, en una primera fase (apartats 3.2.1 i 3.2.2) s’estudia l’aplicabilitat de 

la GCxGC per a l’anàlisi de CPs amb un doble objectiu, per una banda estudiar la 

separació dels components de les mescles de CPs i per l’altre, avaluar la separació de 

les CPs d’altres contaminants ambientals que poden interferir en la seva determinació. 

Inicialment, es van avaluar diferents combinacions de fases estacionaries utilitzant una 

mescla patró que contenia parafines clorades de cadena curta (SCCPs) amb un 63% en 

clor (C10-13 63 % Cl), una mescla de 10 PCBs i 10 PBDEs i es va avaluar la separació de 

les tres famílies de compostos mitjançant GCxGC.   

Les dades disponibles a la literatura (Taula 3.1) posen de manifest que en 

l’anàlisi de contaminants ambientals per GCxGC les fases estacionàries més emprades 

en la primera dimensió són de caràcter apolar, mentre que a la segona dimensió 

s’utilitzen majoritàriament columnes de polaritat intermèdia o elevada. Per aquesta raó 

en aquesta tesi es va utilitzar a la primera dimensió una columna amb una fase 

estacionària apolar, 100 % dimetilpolisiloxà  mentre que com a segona dimensió es van 

emprar diverses columnes amb fases estacionàries més polars i dimensions diferents 

(Taula 3.2). Inicialment es van avaluar columnes d’elevada polaritat, com la 100 % 

polietilenglicol, o la basada en cristalls líquids, i els cromatogrames obtinguts (Figura 

1D, 1E i 1F, apartat 3.2.2) posen de manifest que l’ús de columnes d’elevada polaritat a 
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la segona dimensió permet millorar considerablement la separació dels components de 

la mescla de SCCPs, encara que s’obtenen bandes amples que en molts casos es 

superposen entre elles.  

 

Taula 3.2. Columnes utilitzades a la segona dimensió en combinació amb una columna 

de 100 % dimetilpolisiloxà (DB-1 30 m x 0,25 mm diàmetre intern i 0,25 µm de gruix 

de la fase estacionària) a la primera dimensió.  

 

Fase estacionaria segona dimensió Columna a Dimensions  
(m x mm x µm) 

Polaritat baixa   
8% difenil 92% policarborà siloxà  Fast PCB HT-8 1,0 x 0,1 x 0,1 
Polaritat mitjana   
50% fenil 50% poli p-dimetilsililfenilè siloxà  BPX-50 1,0 x 0,1 x 0,1 
65% difenil 35% dimetil polisiloxà  007-65HT 1,0 x 0,1 x 0,1 
50% di(trifluoropropil) 50% dimetilpolisiloxà 007-210 2,0 x 0,1 x 0,1 
Polaritat elevada   
100% Polietilenglicol  SupelcoWax-10;  

BP-20;SolGel-Wax 
1,0 x 0,1 x 0,1 

75% biscianopropil 25% polifenilsilil siloxà  VF-23MS 1,5 x 0,1 x 0,1 
Especial de cristall líquids    
50 % cristall líquid 50% dimetilpolisiloxà LC-50 0,8 x 0,1 x 0,1 
a Fast PCB HT-8, BPX-50, BP-20 i SolGel-Wax (SGE International, Ringwood, Australia), 007-65 HT i 
007-210 (Quadrex, New Haven, CT, USA), SupelcoWax-10 (Supelco, Bellefonte, PA, USA), VF-23MS 
(Varian, Middelburg, The Netherlands) i LC-50 (J&K Environmental, Sydney, NS, CAN). 
 

Encara que la utilització d’aquestes columnes en la segona dimensió milloren la 

separació dels components de la mescla de SCCPs, les bandes obtingudes estan 

constituïdes per congèneres amb diferent grau de cloració, així com diferent longitud de 

cadena carbonada. Per tant, l’ús d’aquestes columnes, encara que millora la separació 

dels congèneres i homòlegs d’aquests compostos, no permet obtenir una informació útil 

sobre els components de les mescles de SCCPs. A més, aquesta elevada separació pot 

dificultar l’anàlisi conjunta de les SCCPs i d’altres compostos com els PCBs o els 

PBDEs ja que tenen lloc freqüents co-elucions. A la Figura 3.4 es mostra a mode 

d’exemple el cromatograma GCxGC-µECD d’una mescla de SCCPs, PCBs i PBDEs en 

utilitzar una columna 100% polietilenglicol a la segona dimensió. Com es pot observar, 

amb aquesta combinació de columnes, les bandes formades per les SCCPs co-elueixen 

amb els pics corresponents als congèneres dels PCBs i PBDEs. Un altre problema 
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d’aquestes combinacions és que els pics obtinguts en la segona dimensió són molt 

amples i presenten cues. S’ha descrit a la literatura (Korytar i col., 2005; Bordajandi i 

col. 2005a i b i 2008) que les columnes amb una fase estacionària de polietilenglicol, 

equivalents a les utilitzades en aquest treball, poden tenir una elevada interacció amb els 

diferents congèneres que composen les mescles de CPs, cosa que explicaria les cues i 

les amplades de pic observades. Per aquesta raó, es va optar per descartar la utilització 

d’aquest tipus de fases estacionàries en la segona dimensió i centrar els esforços en 

estudiar el comportament d’altres fases estacionàries de polaritat menor. 
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Figura 3.4. Cromatograma GCxGC-µECD d’una mescla de SCCPs, PBDEs i PCBs 

utilitzant la combinació de columnes 100% dimetilpolisiloxà (DB-1) a la primera  

dimensió i 100% polietilenglicol (SolGel-wax) a la segona dimensió.  

 

La utilització de columnes amb fases estacionaries de polaritat baixa a la segona 

dimensió (8% difenil 92% policarborà siloxà, HT-8) (Figura 1C, apartat 3.2.2) no 

afavoreix la separació de la mescla de SCCPs, ja que hi ha un elevat nombre de co-

elucions que donen lloc a bandes estretes i superposades. A més, s’observa una elevada 

co-elució dels components de la mescla de SCCPs amb els congèneres dels PCBs i 

PBDEs (Figura 3.5). Per tant, es va optar per descartar aquesta fase estacionària i 

estudiar fases estacionàries amb polaritat mitjana.  
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Figura 3.5. Cromatograma GCxGC-µECD d’una mescla de CPs, PBDEs i PCBs 

utilitzant la combinació de columnes 100 % dimetilpolisiloxà (DB-1) a la primera 

dimensió i 8% difenil 92% policarborà siloxà (HT-8) a la segona dimensió. 

 

Pel que fa a les columnes de polaritat mitjana, com per exemple, la fase 

estacionaria amb un 50% di(trifluoropropil) (007-210) pràcticament tan sols separen en 

la primera dimensió (Figura 1 B, apartat 3.2.2), donant lloc a una banda horitzontal com 

a resultat de la seva baixa retenció en la columna de la segona dimensió. En canvi, les 

columnes que contenen un percentatge de grups difenil a la fase estacionària de l’ordre 

del 50%, com per exemple la BPX-50 (50%) o la 007-65HT (65%) (Figura 1G, apartat 

3.2.2), permeten obtenir cromatogrames amb bandes separades i més estretes que les 

obtingudes amb les fases més polars. Ara bé, aquestes dues combinacions presenten 

característiques diferents, la DB1 x 007-65HT proporciona una certa millor separació 

entre els diferents grups de congèneres de les SCCPs, mentre que la DB-1 x BPX-50 

permet la separació entre les SCCPs, PCBs i PBDEs, aconseguint l’adequada separació 

de les tres famílies de compostos estudiats (Figura 1, apartat 3.2.1). En aquest cas, la 

retenció dels compostos a la segona dimensió segueix aquest ordre: CPs > PCBs > 

PBDEs, i augmenta amb la polaritat del compostos estudiats. Com a resultat d’aquests 

estudis es pot proposar l’ús de la combinació de columnes DB-1 x BPX-50 quan es 

vulgui dur a terme l’anàlisi multi-component de SCCPs, PCBs i PBDEs, mentre que la 

combinació DB-1 x 007-65HT és la recomanada per a aconseguir una millor  

caracterització de les mescles de CPs. 
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En aquesta memòria s’ha avaluat l’aplicabilitat de la GCxGC per a l’anàlisi 

simultània de SCCPs, PCBs i PBDEs en mostres de sediments utilitzant la combinació 

de columnes proposada anteriorment (DB-1xBPX-50). Per obtenir els extractes s’ha 

aplicat un mètode analític desenvolupat prèviament per a l’anàlisi de SCCPs i PCBs que 

es basa essencialment en una extracció i purificació l’extracte amb Florisil utilitzant una 

mescla d’hexà:diclorometà (1:1) per eluir en un sol extracte tots els compostos 

d’interès. El fet d’utilitzar la GCxGC ens permet disposar d’una metodologia analítica 

senzilla i ràpida sense haver de dur a terme la separació dels compostos en diferentes 

fraccions en l’etapa de fraccionament amb Florisil i això comporta que es puguin 

determinar les SCCPs, PCBs i PBDEs en una sola injecció, a diferència del que pasa 

quan s’utilitza la GC convencional, on es necessari dur a terme tres determinacions 

independents per GC-MS. La comparació dels resultats obtinguts en l’anàlisi de 

sediments emprant el mètode GCxGC-µECD desenvolupat en aquesta tesi i diversos 

mètodes GC-MS considerats com a referència (Taula 2, apartat 3.2.1) posa de manifest 

que la tècnica GCxGC és un alternativa viable als mètodes convencionals que permet 

reduir considerablement el temps d’anàlisi, tant pel que fa l’etapa de tractament de 

mostra com a la de determinació. A més, el mètode GCxGC-µECD desenvolupat 

permet assolir una adequada repetitivitat, (RSD% <13) i precisió a curt termini (RSD% 

<15), comparable a l’obinguda amb els mètodes GC-MS, així com baixos límits de 

quantificació (3,6 ng g-1 – 0.07 ng g-1 pes sec) (Taula 1, apartat 3.2.1). Els excel·lents 

resultats obtinguts permeten proposar la GCxGC com a mètode alternatiu als mètodes 

convencionals per a la determinació de SCCPs, PCBs i PBDEs en sediments.  

Atès que les mescles de CPs són d’una gran complexitat ens vam plantejar 

utilitzar la GCxGC per caracteritzar-les, aprofundir en el coneixement de la seva 

composició i intentar agrupar-les en sub-grups. Amb aquest objectiu es va acoblar el 

sistema de separació GCxGC a l’espectrometria de masses emprant un analitzador de 

temps de vol (GCxGC-TOF-MS). Aquest estudi forma part de l’apartat 3.2.2 d’aquesta 

memoria. Amb aquesta finalitat, s’han estudiat patrons de congèneres individuals, un 

patró de n-decans policlorats amb diferents graus de cloració, així com una mescla 

tècnica de SCCPs (C10-C13). El comportament en el sistema GCxGC dels patrons 

individuals va permetre observar (Figura 2 de l’apartat 3.2.2) que els congèneres 

individuals que tenen el mateix patró de substitució s’elueixen amb uns temps de 

retenció en el cromatograma en dues dimensión que segueixen línies paraleles. A mode 
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d’exemple, a la Figura 3.6 es mostra el patró d’elució que presenten els compostos de 

C8, C9, C10, C11, C12 i C14 amb 4 àtoms de clor en les posicions 1,1,1,3 de la cadena i el 

que correspon als compostos amb els mateixos àtoms de carboni però amb 2 àtoms de 

clor a l’inici i i 2 al final de la cadena. Aquesta tendència també s’observa per a la resta 

de congèneres individuals de CPs amb el mateix grau de cloració, posa de manifest una 

certa capacitat de la técnica per separar els compostos d’un mateix tipus i pot ajudar a 

caracteritzar les mescles.  

 

 

Figura 3.6. Separació per GCxGC-TOF-MS dels congèneres individuals dels CPs, C8, 

C9, C10, C11, C12 i C14 amb 4 àtoms de clor en distintes posicions.  

 

Per altra banda, l’estudi de la mescla de n-decans policlorats amb un 55 % en 

clor va permetre agrupar els compostos en funció del nombre de clors a la molécula. A 

la Figura 3.7A es mostra a mode d’exemple el cromatograma obtingut en mode full-

scan corresponent a la mescla estudiada. Si s’extreuen els cromatogrames corresponents 

als ions [M-Cl]- i [M-HCl]·- per als n-decans en funció del número d’àtoms de clor de la 

molècula (Figura 3.7 B, C, D i E), s’observa que cada banda esta formada per 

congèneres amb el mateix número d’àtoms de clor i que les bandes que tenen un major 

número d’àtoms de clor tenen un temps de retenció superior tant a la primera com a la 

segona dimensió. Aquest comportament és similar a l’observat en altres famílies de 

compostos halogenats, com els PCBs o PBDEs (Korytar i col., 2005). A més, s’observa 

que les bandes que tenen una major intensitat són les corresponents als compostos 

substituïts amb 5 i 6 àtoms de Cl  que a més, són els components majoritaris de la 

mescla de SCCPs-C10. Ara bé, les mescles tècniques contenen hidrocarburs clorats de 

diferent longitud de cadena que poden coeluir. Per aquesta raó es va estudiar la 

separació de quatre mescles de CPs amb un contingut total de clor similar (aprox. 55 %) 

però diferent longitud de cadena carbonada (de C10 a C13). A la Figura 4B, 4C i 4D de 

l’apartat 3.2.2 es mostren els cromatogrames GCxGC-ECNI-TOF-MS obtinguts per a 

les mescles de n-undecans, n-dodecans i n-tridecans on es pot observar que a mesura 

que augmenta el número d’àtoms de carboni augmenta el temps de retenció tant a la 

primera com a la segona dimensió. Si aquests cromatogrames individuals es combinen 
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en un únic cromatograma s’observa que cada banda està composada pels congèneres de 

CPs per als quals la suma d’àtoms de carboni i clor és la mateixa (∑C+Cl). A la Figura 

3.8 es mostra un esquema on es posa de manifest aquest comportament. Per exemple, 

els congèneres per als quals la suma dels àtoms de carboni i clor és de 18 (C10Cl8, 

C11Cl7, C12Cl6 i C13Cl5) elueixen en la mateixa banda (banda 6), mentre que els 

compostos que la seva suma és 17 (C10Cl7, C11Cl6, C12Cl5 i C13Cl4) apareixen a la banda 

anterior (banda 5). A més, a al Figura 4E de l’apartat 3.2.2 s’observa que dins d’una 

mateixa banda, els congèneres amb una longitud de cadena carbonada més gran tenen 

un temps de retenció menor en la segona dimensió. Aquest fet pot ajudar a deduir el 

comportament en l’elució dels components de les mescles de CPs amb longituds de 

cadena curta (SCCPs, C10-C13), mitjana (MCCPs, C14-C17) i llarga (LCCPs, C18-C30) 

quan es troben en un mateix cromatograma.  
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Figura 3.7. Cromatograma GCxGC-TOF-MS per a la mescla de C10 amb un 55% en 

clor (A) i les traces corresponents als ions [M-Cl]- i [M-Cl]·- en funció dels àtoms de 

clor que hi ha a la molècula: (B) 4 àtoms de Cl, (C) 5 àtoms de Cl, (D) 6 àtoms de Cl i 

(E) 7 àtoms de Cl.   
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Figura 3.8. Esquema de la composició de les banden obtingudes per una mescla de C10-

C13 amb un 55% en Cl. 

Finalment, es va avaluar la separació en GCxGC de mescles de CPs amb 

diferent longitud de cadena carbonada i diferent grau de cloració. Amb aquest objectiu 

es van obtenir els cromatogrames GCxGC-ECNI-TOF-MS de sis mescles de CPs: tres 

de SCCPs  (63 %, 55,5 % i 51,5 % en Cl), dos de MCCPs (42% i 57% en Cl) i una de 

LCCPs (36% en Cl). A la Figura 5 apartat 3.2.2 es mostra una representació 

esquemàtica de les separacions obtingudes on es posa de manifest que es pot aconseguir 

la separació de les tres famílies de CPs i, per tant, conèixer si les mescles corresponen a 

CPs de cadena curta, mitjana o llarga la qual cosa és de gran interès en l’anàlisi de 

mostres ambientals on el coneixement de la naturalesa de la mescla de CPs facilita 

l’anàlisi quantitativa ja que hom pot escollir el patró més adequat. En canvi, en el si 

d’una mateixa família de CPs, es fa difícil distingir la naturalesa dels congèneres en 

funció del seu grau de cloració degut a que apareixen bandes superposades. Aixó es deu 

a que en augmentar el número d’àtoms de carboni a la molècula, el temps de retenció 

dels congèneres a la primera dimensió augmenta però disminueix a la segona dimensió 

provocant la co-elució entre congèneres.  
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Un altre dels objectius d’aquesta tesi ha estat estudiar l’aplicabilitat d’un 

espectròmetre de masses senzill, econòmic i assequible per als laboratoris d’anàlisi, com 

és l’analitzador de quadrupol (Q-MS), per a l’anàlisi de CPs i avaluar les possibilitats de 

ser utilitzat com alternativa al TOF-MS. Ara bé, per acoblar un detector a un sistema 

GCxGC cal que tingui una velocitat d’adquisició prou elevada per aconseguir el mínim 

nombre de punts necessari per reconstruir els pics cromatogràfics extremadament estrets 

que elueixen de la columna en la segona dimensió. Una de les principals limitacions 

dels analitzadors de quadrupol quan es vol acoblar a un sistema GCxGC és la menor 

velocitat d’escombratge comparada amb la que pot assolir un analitzador TOF. Per 

aquesta raó, en aquesta memòria es van estudiar en primer lloc els paràmetres que 

influeixen en la velocitat d’adquisició de dades en un analitzador de quadrupol. Els 

paràmetres que afecten a la velocitat d’adquisició de dades són bàsicament el temps 

d’escombratge que depèn de l’interval de masses de treball i de la velocitat 

d’escombratge de l’analitzador, i el temps entre escombratges (inter-scan delay). La 

velocitat d’escombratge és el factor més important alhora d’acoblar un espectròmetre de 

masses al GCxGC ja que ha de ser prou ràpida per permetre adquirir els espectres i al 

mateix temps prou lenta com per no perdre informació espectral. A la Figura 3.9 es 

mostra a mode d’exemple els espectres de masses del CB 126 a dues velocitats 

d’escombratge (3500 Da s-1 i 35000 Da s-1) on es pot observar que en augmentar la 

velocitat disminueix la resolució i que a velocitats elevades es perd informació sobre les 

masses isotòpiques del clúster molecular. A més la concordança amb els espectres de 

referència empitjoren considerablement en augmentar la velocitat d’escombratge 

impedint la correcta identificació. Amb l’instrument quadrupolar utilitzat en aquesta tesi 

s’ha pogut treballar, per a un interval de masses de 300 Da a una velocitat 

d’escombratge de 9000 Da s-1, ja que combinada amb un temps entre escombratge baix, 

de 5 a 15 ms, permet obtenir espectres de masses de bona qualitat i una adequada 

resolució.  

Per avaluar l’aplicabilitat del Q-MS per la caracterització de les mescles de CPs 

per GCxGC s’han comparat els resultats obtinguts emprant aquest analitzador amb els 

que es poden obtenir amb un TOF. A la Figura 3.9 es mostra a mode d’exemple els 

cromatogrames GCxGC-TOF-MS (A) i GCxGC-Q-MS (B) en mode full-scan d’una 

mescla de n-decans amb un contingut del 65 % en clor. En ambdos cromatogrames 

s’observa la presència d’estructures ordenades en funció dels números d’àtoms de clor,  
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35 000 Da s-1

3500 - 7000 Da s-1

B

A

 
 
Figura 3.9. Extracte de l’espectre de masses del CB 126 a 3500 – 7000 Da s-1 (A) i 
35000 Da s-1 (B). 
 

que en el nostre cas corresponen a congèneres que tenen de 6 fins a 9 Cl. És important 

indicar que no hi ha diferencies significatives en els espectres de masses obtinguts en 

els dos analitzadors TOF-MS com es pot comprovar a la Figura 3.10 on hom dóna els 

espectres de masses d’ionització química negativa (ECNI) obtinguts  per un congènere 

C10H16Cl6. La qualitat dels espectres és molt similar quan es comparen les abundàncies 

relatives dels ions dels clústers [M-Cl]- i [M-HCl]·-, tot i que la freqüència d’adquisició 

de dades assolida mitjançant TOF-MS (40 Hz) és el doble que la aconseguida 

mitjançant Q-MS (23 Hz), la qual cosa pot afectar a la reconstrucció dels pics 

cromatogràfics i, per tant, a la sensibilitat dels sistema detecció i això s’observa 

especialment en la intensitat dels senyals corresponents als congèneres de 9 àtoms de 

carboni de la figura. No obstant això, l’acoblament de la GCxGC amb un analitzador de 

quadrupol pot ser considerat com a una prometedora alternativa a l’acoblament 

GCxGC-TOF-MS per a l’anàlisi de mostres ambientals (Purcaro i col., 2010, 2011; 

Zhang i col., 2012; Beldean-Galea i col., 2013; Hanari i col., 2013). 

En els últims anys han aparegut en el mercat diversos instruments amb 

analitzadors quadrupolars (Shimadzu QP2010-Ultra, Thermo ISQ i Agilent 5973qMS) 

amb una velocitat d’adquisició fins a dues vegades superior a la d’aquest treball (20000 

Da s-1) que han permès augmentar el nombre de punts per pic i en conseqüència acostar-

se a les prestacions del TOF. Ara bé, a la literatura s’han publicat molt poques 

aplicacions i pel que fa a contaminants ambientals no hi ha cap article relacionat amb 

l’anàlisi de les CPs i tan sols un on s’estudien OCPs en aigua (Purcaro i col., 2010). 
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Figura 3.10. Cromatogrames A) GCxGC-TOF-MS i B) GCxGC-Q-MS d’una mescla de 

C10 amb un 65 % en Cl.  
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Aquesta tesi representa una contribució  innovadora a la caracterització de les 

parafines clorades (CPs) i a la seva separació d’altres famílies de compostos 

organoclorats per mètodes cromatogràfics. A més, ha permès el desenvolupament de 

metodologia analítica per a la determinació d’aquests compostos en mostres ambientals 

i en peixos i bivalves destinats al consum humà. Les principals conclusions obtingudes 

en aquesta tesi es resumeixen a continuació: 

 

En relació a la cromatografia de gasos multidimensional integrada (GCxGC) 

 

- S’ha posat de manifest que la GCXGC permet la separació de diferents famílies de 

contaminants persistents organoclorats. La combinació de columnes amb una fase 

estacionària poc polar del tipus 100% dimetilpolisiloxà (DB-1, 30 m x 0,25 mm D.I. 

x 0,25 µm) a la primera dimensió i amb una fase de polaritat mitjana, 50% fenil 

50% poli p-dimetilsilfenilè siloxà (BPX-50, 1m x 0,1 mm D.I. x 0,1 µm), a la 

segona dimensió ha permès la separació de les parafines clorades de cadena curta 

(SCCPs), els bifenils policlorats (PCBs) i els difenilèters polibromats (PBDEs) i, per 

tant, es proposa per l’anàlisi conjunta per GCxGC d’aquestes tres famílies de 

compostos. 

 

- Per a la caracterització de mescles de CPs es proposa utilitzar en la segona 

dimensió una columna amb un major contingut de grups fenil. D’entre les columnes 

estudiades, la combinació DB-1 x 007-65HT (65% difenil 35% dimetil polisiloxà)  

és la que proporciona els millors resultats. En aquesta combinació, la retenció en la 

segona dimensió ve condicionada tant pel nombre de clors com per la posició 

relativa dels clors en les molècules de CPs i els compostos s’elueixen agrupats en  

diverses bandes composades pels congèneres amb el mateix valor per a la suma 

d’àtoms de carboni i clor. A més, la dependència de la retenció amb el nombre 

d’àtoms de carboni (directament proporcional en la primera dimensió i inversament 

proporcional en la segona) permet separar les famílies de parafines de diferent 

longitud de cadena.    
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- Es proposa emprar la combinació DB-1 x 007-65HT per conèixer la naturalesa de 

la mescla de CPs responsable de la contaminació d’una determinada mostra a fi i 

efecte de seleccionar la mescla patró més adient per a la quantificació tant des del 

punt de vista de la longitud de la cadena carbonada de les mescles (SCCPs, MCCPs, 

LCCPs) com del contingut total de clor. 

 

- S’ha demostrat que l’acoblament GCxGC amb un analitzador de quadrupol 

(GCxGC-Q-MS) proporciona unes prestacions similars a les d’un analitzador de 

temps de vol (TOF), i per tant, es pot proposar per a la caracterització de mescles de 

CPs. Ara bé, per obtenir espectres de qualitat cal treballar amb una velocitat 

d’escombratge de 9000 Da s-1 i en un interval de masses limitat a 300 Da. 

 

- Pel que fa referència als aspectes quantitatius de l’acoblament GCxGC-Q-MS, 

s’han obtingut límits de detecció pels PBDEs de 10 – 40 fg  emprant ionització 

química negativa per captura d’electrons (ECNI) i monitorització selectiva d’ions 

(SIM), la qual cosa permet utilitzar el mètode per a l’anàlisi d’aquests compostos en 

mostres ambientals. Nogensmenys, els límits de detecció (LODs) obtinguts per a les 

policlorodibenzo-p-dioxines i dibenzofurans no han estat suficientment baixos com 

per poder emprar aquest mètode per a la seva anàlisi. La utilització dels nous 

quadrupols més sensibles i amb una velocitat d’escombratge més elevada que 

recentment han aparegut en el mercat, podrien permetre solventar aquest problema i 

obrir noves prespectives en l’analisi de PCDD/Fs. 

 

En relació a les metodologies d’anàlisi 

 

- L’extracció assistida per microones (MAE) ha demostrat ser una tècnica ràpida, 

senzilla i eficaç per l’anàlisi de CPs i PCBs en mostres de sediments i ha 

proporcionat recuperacions superiors al 90%. Aquest mètode permet assolir uns 

resultats similars als obtinguts amb tècniques convencionals amb una important 

reducció en el temps d’anàlisi (de 16h amb Soxhlet a 15 minuts amb MAE) i el 

consum de dissolvents (de 300 mL a 30 mL). 
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- Es proposa utilitzar Florisil totalment activat per al fraccionament dels extractes i  

separar les CPs dels PCBs. La utilització de la MAE combinada amb el 

fraccionament amb Florisil i la determinació per GC-ECNI-MS ha proporcionat uns 

bons límits de detecció (LODs) en sediments, de l’ordre dels 1,5 ng g-1 (pes sec) per 

a les CPs i de  0,01 ng g-1 (pes sec) per als PCBs, i una adequada precisió (RSD% < 

9%). 

 

- La GCxGC-µECD és una tècnica adecuada per a la determinació de SCCPs, PCBs 

i PBDEs en mostres de sediments. La gran capacitat de separació de la GCxGC 

permet simplificar la metodologia analítica eliminant l’etapa de fraccionament dels 

extractes i disminuir el temps d’anàlisi ja que es pot dur a terme la determinació 

conjunta de les tres famílies de compostos. El mètode proporciona LODs baixos, de 

l’ordre dels obtinguts emprant cromatografia de gasos en una dimensió (1,2 ng  g-1 

pes sec per les SCCPs, entre 0,03 i 0,1 ng g-1 pes sec per als PBDEs i entre 0,02 i 

0,03 ng g-1 per sec per als PCBs) i una adequada precisió (RSD% <15%). 

 

- La comparació dels resultats obtinguts en l’anàlisi de SCCPs, PCBs i PBDEs en 

mostres de sediments de diferent origen emprant el mètode GCxGC-µECD 

desenvolupat en aquesta tesi i diversos mètodes GC-MS considerats com a 

referència no ha mostrat diferènces significatives (p > 0,05), aconseguint precisions 

comparables (RSD% 3-11%) i errors relatius inferiors al 14%. Aquests resultats han 

permès validar la metodologia analítica desenvolupada i en conseqüència, proposar-

la com alternativa als mètodes GC-MS convencionals per l’anàlisi de SCCPs, PCBs 

i PBDEs, especialment en el cas de matrius complexes, com són els sediments. 

 

En relació a la presència de CPs i altres contaminants halogenats en mostres 

ambientals i alimentàries 

 

- Les concentracions de CPs en mostres de sediments fluvials (riu Besós) i marins 

(desembocadura del riu Besos) són comparables als trobats en sediments d’altres 

zones del mon amb una influència industrial mitjana-alta. Els estudis realitzats els 

anys 2004 i 2011 en sediments del riu Besós han posat de manifest una tendència a 
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una certa disminució de les concentracions màximes de CPs, de 3 µg g-1 pes sec 

(dw) a  1,8 µg g-1 dw, i de PCBs de 21,3 ng g-1 dw a 16,6 ng g-1 dw.  

 

- En aquesta tesi s’ha avaluat per primera vegada la presència de CPs en mostres de 

peixos i bivalves procedents del Delta de l’Ebre i destinats al consum humà. Els 

nivells de CPs en aquestes mostres es troben entre 3,1 i 141 ng g-1 pes fresc (ww), 

valors que són més baixos que els trobats en peixos de la Mediterrània i altres zones 

marines. 

 

- En l’estudi de mostres de peixos i bivalves procedents del Delta de l’Ebre, s’ha 

avaluat també la presència de PBDEs, PCBs, PCDD/Fs i DL-PCBs i les 

concentracions trobades (36,2 – 827 pg g-1 ww, 0,93 – 44,7 ng g-1 ww, 0,03 – 0,29 

pg WHO-TEQ g-1 ww i 0,02 – 3,15 pg WHO-TEQ g-1 ww) són similars a les 

publicades a la literatura per mostres destinades al consum humà. Si es comparen els 

nivells detectats en aquesta tesi amb els trobats anteriorment en aquesta zona, es 

posa de manifest una tendència a la disminució de la concentració d’aquestes tres 

famílies de compostos de l’ordre d’un 50% en els últims 6 anys. Cal remarcar que, 

en el cas de les PCDD/Fs, els DL-PCBs i els PCBs indicadors, les concentracions es 

troben per sota dels nivells màxims establerts per la Unió Europea (Reglament 

1259/2011) en peixos, productes de pesca i derivats.  
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This thesis represents an innovative contribution to the characterization of chlorinated 

paraffins (CPs) and their separation from other families of halogenated compounds by means of 

chromatographic methods. The results obtained in this work permit to propose analytical 

methodology for the analysis of these compounds in environmental and food matrices. The 

main conclusions obtained in this thesis are: 

 

Regarding to comprehensive two-dimensional gas chromatography (GCxGC) 

 

- GCxGC is a good option for the separation of several organochlorine persistant 

pollutant compound families. The combination of a low polarity stationary phase, 100% 

dimetilpolisiloxane (DB-1, 30 m x 0,25 mm I.D. and 0,25 µm film thickness), as a first 

dimension with a stationary phase of medium polarity, 50% phenyl 50% poly-p-

dimethylsilphenylene siloxane (BPX-50, 1m x 0,1 mm I.D. and 0,1 µm film thickness), 

as a second dimension has allowed the separation of short-chain chlorinated paraffins 

(SCCPs), polychlorinated biphenyls (PCBs) and polybrominated diphenyl ethers 

(PBDEs). Therefore, the use of this column combination is proposed for the 

simultaneous analysis of these three families of compounds in a single run.  

 

- The use of columns with stationary phases with a higher content of phenyl groups as 

second dimension allowed the adequate characterization of the CP mixtures by GCxGC. 

The DB-1 x 007-65HT (65% phenyl 35% dimethyl polysiloxane) has shown to be the 

most adequate column combination to achieve the best results for the separation of 

these compounds. Using this column combination, CP mixtures are eluted in separate 

bands where each band is composed by the congeners for which the sum of carbon and 

chlorine atoms is the same. Otherwise, the retention in the second dimension is 

determined by both, the number and the relative position of the chlorine atoms in the 

molecule of CPs. In addition, the influence of the number of carbon atoms in the 

retention time (directly proportional to the first dimension and inversely to the second 

dimension) allows the separation of CP mixtures with different carbon chain length. 

 

- The use of the DB-1 x 007-65HT column combination is proposed for  knowing the 

origin of the CP mixture responsible of a given sample contamination and, therefore, to 

select the most appropriated CP standard for quantification purposes taking into account 

both, the carbon chain length (SCCPs, MCCPs, LCCPs) and the total chlorine content. 
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- The use of a quadrupole mass analyser in the GCxGC-MS coupling provided similar 

features than those obtained using a time of flight analyser (TOF) and, therefore, it can 

be proposed for the characterization of CP mixtures. However, to obtain mass spectra of 

enough quality a maximum scan speed of 9,000 Da s-1, and a limited mass range of 300 

Da are required.  

 

- The GCxGC-Q-MS method provided low limits of detection (LOD) for PBDEs, from 

10 to 40 fg, using electron-capture negative ionization (ECNI) and selected ion 

monitoring (SIM) mode, and can be proposed for the analysis of these compounds in 

environmental samples. Nevertheless, the LODs obtained for polychlorinated dibenzo-

p-dioxins and furans (PCDD/Fs) were not low enough to propose this method for the 

analysis of this family of compounds. The use of more sensitive and faster new 

quadrupole mass analyzers, which are recently commercially available, could open a 

new way to approach the analysis of PCDD/Fs. 

 

Regarding to the analytical methodology 

 

- Microwave assisted extraction has proved to be a fast, simple and effective technique 

for the analysis of CPs and PCBs in sediment samples with recoveries higher than 90%. 

This method allowed to obtain similar results than those found using classical extraction 

techniques with the advantage of a significant reduction of both, the analysis time (from 

16 h with Soxhlet to 15 min with MAE) and solvent consumption (from 300 mL to 30 

mL). 

 

- Florisil fully activated was proposed for the fractionation of sediment extracts and the 

separation of CPs from PCBs. MAE combined with Florisil fractionation and GC-

ECNI-MS determination provided low limits of detection (LODs), about 1,5 ng g-1 dry 

weight (dw) for CPs and 0,01 ng g-1 dw, with adequate precisions (RSD % < 9%). 

 

- The GCxGC-µECD method developed in this study permitted the simultaneous 

determination of SCCPs, PCBs and PBDEs in sediment samples. The high separation 

capacity of GCxGC allows simplifying the analytical methodology, avoiding 
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fractionation steps and reducing the analysis time. In addition, the analysis of the three 

families of compounds can be accomplished in a single run. The method provided low 

LODs, similar to those found with one dimension gas chromatography (1,2 ng g-1 dw 

for SCCPs, from 0,03 to 0,1 ng g-1 dw for PBDEs and from 0,02 to 0,03 ng g-1 dw for 

PCBs) and an adequate precision (RSD% > 15%). 

 

- The comparison of the results obtained in the analysis of SCCPs, PCBs and PBDEs in 

sediment samples of different origin using the developed GCxGC-µECD method and 

several reference GC-MS methods did not show significant differences (p> 0,05), 

achieving comparable precisions (RSD% between 1 and 11%) and a relative error lower 

than 14%. These good results allowed the validation of the analytical methodology and, 

consequently, it can be proposed as alternative to GC-MS methods for the analysis of 

SCCPs, PCBs and PBDEs in complex matrices, like sediments.  

 

Regarding to the presence of CPs and other halogenated pollutants in environmental and 

food samples 

 

- The concentrations of CPs found in river (Besós River) and marine (mouth of Besós 

River) sediments are similar to those found in sediments around the world with a 

medium-high industrial contamination. Studies conducted in 2004 and 2011 in sediment 

samples from Besós River have shown a decreasing tendency of the maximum 

concentrations for CPs, from 3 µg g-1 dw to 1,8 µg g-1 dw, and for PCBs between 21,3 

ng g-1 dw and 16,6 ng g-1 dw. 

 

- The presence of CPs in fish and shellfish samples for human consumption from the 

Ebro Delta has been detected for the first time. Concentration levels of CPs ranged 

between 3.1 and 141 ng g-1 wet weight (ww) and were lower than those found in fish 

samples from the Mediterranean Sea and other marine environments. 

 

The occurrence of PBDEs, PCBs, PCDD/Fs and DL-PCBs in fish and shellfish from Ebro Delta 

was also evaluated. Concentration levels found in current study (36,2 – 827 pg g-1 ww, 0,93 – 

44,7 ng g-1 ww, 0,03 – 0,29 pg WHO-TEQ g-1 ww i 0,02 – 3,15 pg WHO-TEQ g-1 ww) are in 

agreement with those reported in the literature for fish samples. Comparing the levels found in 

current work with those reported in previous studies for samples collected in the same area from 
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2006 to 2012, a general decrease in the concentrations (about 50%) was found for the three 

families of compounds. In addition, it must be pointed out that the PCDD/Fs, DL-PCBs and 

marker PCBs levels found in the current study were always lower than those established by the 

EU legislation (Regulation 1259/2011) for fish, fish products and their derivatives. 
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