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4.1.-                              INTRODUCCIÓ      
 

 
NSLS: THE NATIONAL SYNCHROTRON LIGHT SOURCE 

 
 
NATIONAL: El NSLS, on es va portar a terme la tècnica XANES està situat al Laboratori 
de Brookhaven (Long Island) a l'estat de Nova York. El laboratori és un centre de recerca 
multidisciplinària, fundat el 1946 i operat per una associació d'universitats sota contracte 
amb el departament d'energia dels EUA. Les principals línies d'investigació són la física 
teòrica i aplicada, la biomedicina, l'energètica i les ciències del medi ambient.  
 
SYNCHROTRON : Un sincrotró és un accelerador de partícules circular, el principi de 
funcionament del qual és com el d’un betatró (acceleració deguda al camp elèctric induït 
per un camp magnètic variable) al qual s’hi ha d'afegir els avantatges del principi de 
funcionament del ciclotró, és a dir, l’adjunció d’un camp elèctric d’alta freqüència, que 
dóna un impuls suplementari a les partícules en passar pel seu sector d’influència. S’utilitza 
un accelerador com a sistema per injectar electrons i mitjançant poderosos imans guiar les 
partícules en una òrbita d'un tub rodó anomenada anella d'emmagatzematge d'electrons 
(electron storage ring). Dins de l'anella hi ha el buit per evitar la pèrdua d'energia al  xocar 
els electrons amb les molècules. El sincrotró emet dos tipus de radiacions procedents de dos 
anelles tal i com es pot observar en la fig.1. L'anella més gran, situada a l'esquerra, és la que 
genera els rajos X i la més petita, a la dreta, és l'anella VUV (Vacuum Ultra-Violet). Els 
electrons guiats per imans desprenen energia en forma de radiació, anomenada radiació del 
sincrotró (synchrotron light). La radiació del sincrotró és una radiació electromagnètica 
emesa per un electró que gira en una òrbita circular. Aquesta radiació presenta tres 
propietats que la fan força útil: (1) és una emissió molt focalitzada (polaritzada) en el pla de 
l'òrbita (2) el seu espectre d'emissió és continu (radiació blanca) (3) presenta un màxim a 
una longitud d'ona que és proporcional a R/E3, essent R el radi de l'òrbita i E l'energia de 
l'electró; així si augmenta l'energia dels electrons, la distribució espectral es desplaça cap a 
petites longituds d'ona (alta freqüència). 
 
LIGHT : La radiació (light) procedent del sincrotró està formada per diferents longituds 
d’ona: longituds d’ona visibles, rajos-X, ultraviolats o radiació infrarroja. 
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Fig.1.- Mapa de l’interior del NSLS. 

 

 
 
 
 
 
SOURCE: Hi ha dos anelles (storage rings ) que produeixen la radiació del sincrotró: 
 
• L’anella dels rajos X produeix un rang de longituds d’ona, comprès entre longituds 

d’ona visibles fins les longituds d’ona més curtes dels rajos-X. La radiació és molt 
intensa, un electró d'uns 2.5 GeV en una òrbita de 170 metres emet una energia en 
forma de sincrotró compresa entre 1 KeV-20 KeV. Les característiques d'aquesta anella 
es resumeixen a la taula 1. 
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Taula 1.- Característiques de l'anella de rajos-X. 
Anella de rajos-X 
Circumferència 170 metres  
Energia 2.5 bilions electron volts  
Intensitat 300 mA 
Vida mitja de la 
radiació. 

20 hores 

 Línies de raig            
(beamlines) 

60 (cada port de raig pot acceptar per sobre de 3 línees rajos) 

Operacions 5200 hores per any. Opera 24 hores al dia sense incloure els períodes 
de manteniment 

 Fiabilitat 97% 

 
 
• L’anella VUV (vacuum ultra-violet):  produeix una radiació que comprèn longituds 

d'ona des de la radiació ultraviolada a través de la visible i cap a les longituds d’ona 
més curtes de la radiació infrarroja. L'energia subministrada a l’electró és de l'ordre de 
800MeV, i emet la radiació òptima a energies entre 10 eV i 1 KeV. Les característiques 
d'aquesta anella es resumeixen a la taula 2. 

 
Taula 2.- Característiques de l'anella VUV (Vacuum Ultra-Violet). 
Anella VUV0 
Circumferència 51 metres 
Energia 800 milions electron volts 
Intensitat 950 mA 
Vida mitja de la 
radiació. 

5 hores 

Beamlines 25 (cada port de raig pot acceptar per sobre de 4 línees de rajos) 
Operacions 6000 hores per any. Opera 24 hores al dia. Períodes de manteniment 
Fiabilitat 98% 

 

La radiació provinent del sincrotró està formada per una mescla de diferents longituds 
d’ona. S’utilitzen miralls especials, lents, filtres per tal de concentrar la radiació i 
seleccionar les longituds d’ona adients. El conjunt d'equipament emprat per concentrar i 
seleccionar la radiació del sincrotró s'anomena línies de raig (beamline). Al final de cada 
línia de raig hi ha l'estació experimental on es porten a terme els experiments. Cada 
beamline es específica, depenent de la tècnica o experiment que es porti a terme. Per 
exemple en el cas de l’absorció espectroscòpica s’utilitzen les línees de rajos U1A, U3C, 
U4A, U7A, U7B, U8A, U8B, U12A, U13UA, U14A, U15, U16A, U16B, , X9A, X19A. En 
el nostre cas, per la determinació del sofre es va utilitzar la línia de raig X-19 A.  
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Més de 30 rajos-X i 17 ports de rajos VUV es reparteixen entre dos a quatre estacions 
experimentals anomenades línies de rajos (beamlines). 

La radiació del sincrotró  és molt intensa i concentrada, comparada amb la radiació 
produïda per altres tipus d’equipaments. Les propietats de la radiació del sincrotró 
permeten mitjançant l'aplicació de diferents tècniques l'estudi de molts tipus de materials en 
diversos camps de recerca. Cada tipus d'experiment és diferent, però el principi de 
funcionament comú a tots és el mateix: la radiació del sincrotró passa a través de la mostra i 
interactua amb els enllaços dels àtoms canviant de direcció i energia quan surt de la mostra. 
Les interaccions amb els àtoms i molècules produeixen canvis en la radiació sortint que són 
recollits pels detectors  (col.locats al voltant de la mostra) i interpretats per un software.  

Les tècniques aplicades depenen de la procedència de la radiació del sincrotró (anella de 
rajos-X o anella de VUV). La radiació del sincrotró procedent de l’anella dels rajos–X 
s’utilitza per estudiar l’estructura  atòmica de materials emprant la difracció, absorció: 
tècnica XANES (X-ray Absorption Near-Edge Structure Spectroscopy) i tècniques 
semblants. 

Els experiments amb la radiació procedent de l’anella Vacuum Ultra-Violet (VUV) van 
relacionats amb l’estructura atòmica, electrònica i propietats magnètiques d’un ampli 
ventall de materials. Tècniques aplicades com la fotoemissió i estudis infrarroja ajuden a 
entendre les altes temperatures de superconductivitat. En l'estudi de les reaccions 
químiques s'investiguen les molècules en estat excitat. 
 

INTRODUCCIÓ A LA TÈCNICA XANES 
 
En els darrers anys la tècnica espectroscòpica XANES (X-ray absorption Near-Edge) s’ha 
convertit en una de les millors tècniques (Davidson, 1994) per caracteritzar qualitativament 
i quantitativament les diferents funcions de sofre en carbons, petroli, roques sedimentàries i 
àcids húmics i fúlvics (Spiro et al., 1984; George i Gorbaty, 1989; Waldo et al., 1991; 
Huffman et al., 1993; Vairavamurthy et al., 1994a; Morra et al., 1997). L’espectre XANES 
ens aporta informació sobre les diferents espècies de sofre presents en una mostra degut a la 
sensibilitat de XANES per les estructures electròniques, estat d’oxidació i geometria 
d’àtoms propers al sofre. Per tant la tècnica espectroscòpica XANES és una eina valuosa  
per caracteritzar qualitativament les diferents funcions de sofre a partir de la comparació de 
l’espectre amb compostos estàndard. Al mateix temps aquesta tècnica permet obtenir 
resultats quantitatius (en forma de percentatges) de les diferents funcions de sofre presents 
en les mostres.  
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Un important avantatge de la tècnica és l’anàlisi no-destructiva de la mostra. 
 

PRINCIPIS DE L’ABSORCIÓ ESPECTROSCÒPICA DE RAJOS -X 
 
La radiació de la regió de rajos X es genera bombardejant un blanc (mostra) amb una 
corrent d'electrons accelerats procedents de l'anella del sincrotró de rajos-X. El feix 
electrònic fa que els electrons més interns dels àtoms del material passin a nivells superiors 
o siguin expulsats a capes més externes. Els àtoms o ions excitats tornen a l'estat 
fonamental a partir de diverses transicions electròniques esglaonades al mateix temps que 
s'emeten fotons amb una energia h.ν. El resultat és un espectre de rajos-X que consisteix en 
un conjunt de pics característics de la mostra. Aquest espectre discret es superposa a 
l'espectre continu de radiació no quantitzada emès quan algun dels electrons accelerats es 
desacceleren parcialment al passar a través de la mostra. 
Així doncs, l'espectre d’absorció de rajos X representa dos processos: (1) la transició d’un 
fotoelectró des de l'estat fonamental a estats simètrics disponibles o a altres estats fora de la 
influència de l'esfera de l'àtom (2) la dispersió (back-scattering ) del fotoelectrò expulsat 
per àtoms veïns.  
L’espectre no presenta trets importants fins que no s’observa un increment considerable del 
coeficient d’absorció (absorption edge), que té lloc quan el fotó del raig-X té suficient 
energia per excitar un electró del nucli de l’àtom (electró absorbent). Els electrons que 
contribueixen a l'absorció d'energia (o electrons absorbents) són (1) aquells que participen 
directament en la formació de l'enllaç entre àtoms i que estan associats a més d'un àtom i 
(2) els electrons no enllaçants o externs que no participen i que es localitzen al voltant 
d'àtoms com el sofre, l'oxigen, halogenurs i el nitrogen. Les zones entre àtoms que estan 
ocupades per electrons enllaçants s'anomenen orbitals moleculars i es poden considerar 
com el resultat de la superposició d'orbitals atòmics. Quan es combinen dos orbitals 
atòmics, apareix un orbital molecular enllaçant de baixa energia o un orbital molecular 
antienllaçant d'alta energia. Els electrons d'una molècula ocupen l'orbital molecular 
enllaçant en l'estat fonamental. Aquesta absorció per part de l'electró es manifesta en forma 
de pic.  
L’espectre XANES  es caracteritza per uns pics que reflecteixen les absorcions de radiació 
per part dels àtoms  provocant les transicions entre el nucli de l'orbital absorbent i orbitals 
atòmics o moleculars no ocupats (ex. 1s→3p). Aquesta absorció màxima té lloc en la regió 
edge (fig.2). Les transicions continues impliquen posteriors oscil.lacions en l’absorció tal i 
com es mostra en la figura 3 (Parratt, 1959).  
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Fig.2.- Rangs d’energia de l’espectre XANES del sofre elemental. 

 

 

 

 
 
Fig.3.- Espectre d’absorció per l’argó gasós indicant les transicions de l’estat enllaçant i les contínues. 
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La regió XANES inclou transicions de l’estat enllaçant i transicions de ressonància 
contínua. La regió de l’espectre més allunyada d’aquest rang s'anomena X-ray Absorption 
Fine-Structure (EXAFS) i consisteix en oscil.lacions sinusoïdals d’intensitat dèbil i que 
disminueixen en intensitat amb l’increment de l’energia  però poden persistir més de 1.000 
eV (fig.3). Val a dir que l’espectre d'absorció es mesura com espectre d'excitació 
fluorescent amb un detector fluorescent. Aquesta mesura és possible perquè l’emissió de 
rajos-X fluorescents és proporcional al coeficient d’absorció en mostres diluïdes. 
L’absorció deguda a transicions contínues vé influenciada principalment per la naturalesa i 
geometria de l’ambient absorbent. Quan l’àtom absorbent és envoltat per altres àtoms, com 
en una fase condensada, el fotoelectró pot sortir repel.lit per àtoms veïns i les respectives 
ones dispersives poden interferir l'ona sortint tant constructivament com destructivament. Si 
no hi ha àtoms veïns al voltant de l’àtom absorbent (ex. gas monoatòmic) no apareixerà cap 
dispersió. En la regió XANES l’estat final de la transició contínua correspon a un estat de 
baixa energia per part del fotoelectró. Com a resultat de la llarga trajectòria (long mean-free 
path) del fotoelectró de baixa energia pot donar lloc a múltiples interaccions entre àtoms i 
molècules provocant difraccions del propi raig (scattering). La sensibilitat de l’estructura 
XANES permet detectar les difraccions i en base a elles ordenar els àtoms en tres 
dimensions al voltant de l’absorbent i determinar la geometria. Malgrat progressos recents 
en la tècnica XANES encara hi ha molta incertesa per establir la correlació entre les 
ressonàncies contínues i l’estructura geomètrica. Les ressonàncies contínues sovint són més 
emprades per comparar un model estàndard amb una mostra desconeguda.  
Pel contrari les oscil.lacions espectrals en la regió d’alta energia EXAFS poden servir com 
a patró per considerar només les interaccions simples difractives del fotoelectró excitat. De 
fet les oscil.lacions en la regió EXAFS permeten obtenir dades per determinar la distribució 
local i radial al voltant de l’àtom absorbent. 
 
Caracterització del sofre. Com ja s'ha explicat, les transicions de l'estat enllaçant (ex. 
l’absorció màxima en la regió edge) ens aporten informació sobre l’estructura electrònica, 
densitat de càrrega i enllaços vinculats a l’atom absorbent. Aquesta és la principal raó per la 
qual els orbitals involucrats en aquestes transicions són regions d’orbitals interatòmics 
sobresolapats. En el cas del sofre la regió edge es relaciona  amb la transició dels estats 
1s→3p  associada al pic màxim de l’espectre XANES. 
Diversos estudis  demostren que l’energia absorbida i intensitat de la transició del sofre  
1s→3p estan  relacionades amb l'estat d'oxidació del sofre (Frank et al., 1987; Waldo et al., 
1991; Huffman et al., 1991).  
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Aquesta dependència es reflecteix en l’espectre amb els canvis de posició dels pics màxims 
d’absorció, entre els quals s’aprecia un diferència de 10 eV entre el pic màxim corresponent 
al sofre elemental (2473.1 eV) i el corresponent al sulfat (2483.1 eV)  designant els estats 
d’oxidació  +0 (pel sofre elemental) i +6 (pel sulfat). 
L’espectre XANES d’un determinat compost de sofre està influenciat per dos factors 
relacionats amb l’àtom de sofre: (1) densitat de càrrega que es reflecteix per l’estat 
d’oxidació del sofre (2) distribució de l’electró relacionat amb l’estructura enllaçant del 
sofre amb la molècula.  
La tècnica espectroscòpica XANES permet deduir la densitat de càrrega (i per tant l'estat 
d'oxidació) d'un àtom en una molècula (Wong et al., 1984). Recentment s’ha aplicat 
aquesta tècnica per assignar estats d’oxidació a molècules complexes (Vairavamurthy, 
1998). 
Les variacions de la densitat de càrrega atòmica s'evidencien en l'espectre XANES per la 
posició relativa del pic d'absorció respecte l'element pur. Kunzl, (1932) va ser un dels 
primers en relacionar els canvis de posició del pic amb la valència, en òxids procedents de 
diferents elements. Diversos estudis mostren una relació gairebé lineal entre l'energia 
absorbid a i l'estat d'oxidació sobretot per espècies inorgàniques de sofre (Frank et al., 1987 
Waldo et al., 1991). Mitjançant la llei de Kunzl també es pot determinar l'estat d'oxidació 
emprant la tècnica espectroscòpica XANES. En concret, s’han portat a terme estudis  
(Vairavamurthy et al., 1993) on la relació entre l’energia absorbida i l’estat d’oxidació 
serveix per assignar nous estats d’oxidació a dos àtoms de sofre diferents presents en el 
tiosulfat (-1 i +5 pels àtoms terminal i interior respectivament). 
 

METODOLOGIES EMPRADES PER CARACTERITZAR EL SOFRE 
 
L'aproximació. L’estudi quantitatiu per mitjà de la tècnica XANES de les diferents formes 
del sofre presents en una mostra és força recent. Diversos autors han proposat diferents 
mètodes per quantificar les diferents formes de sofre. Un dels primers mètodes emprats 
utilitzava un tractament  diferencial XANES per distingir i quantificar diferents formes del 
sofre en petroli i asfaltens. En aquest mètode es relaciona les diferents formes de sofre 
orgànic presents en una mostra amb els pics corresponents a la tercera derivada de 
l’espectre XANES (George i Gorbaty, 1989). Un segon mètode per l’anàlisi del sofre 
orgànic en carbons va ser desenvolupat i aplicat per Huffman et al., (1989, 1991). Aquest 
mètode consisteix en obtenir la millor aproximació mitjançant el mètode iteratiu dels 
mínims quadrats emprant un conjunt d’espectres de  compostos estàndard de sofre (per 
exemple pirita, sulfur, tiofè, sulfòxid,  sulfona, sulfat) que permet la caracterització 
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quantitativa basada en la millor aproximació (fitting) d’aquests models a l’espectre 
XANES. 
 
Freqüentment s’utilitza una funció arctangent per modelar l’espectre corresponent a les 
excitacions 1s en estats continus.  
Els pics màxims de l’espectre corresponents a les transicions s →  p  són aproximats per 
pics de funcions gaussianes específics, corresponents a diferents formes de sofre i 
convertits en percentatges en pes de sofre emprant constants de calibració derivades de 
mescles de compostos estàndards.  
Un tercer mètode per l’anàlisi quantitativa és el desenvolupat per Waldo i col.laboradors a 
la Universitat de Michigan (Waldo et al., 1991). El mètode iteratiu consisteix en un mètode 
de mínims quadrats no lineal, que utilitza combinacions lineals d’espectres normalitzats de 
compostos estàndard per obtenir la informació quantitativa de les diferents formes de sofre.  
 
El fet que les dades de l’espectre XANES es recullin en forma d’un espectre d’excitació 
fluorescent presenta un problema en l’anàlisi quantitativa per mostres concentrades. Tal i 
com es remarcava anteriorment, la correlació lineal existent entre el senyal fluorescent i 
l’absorció de l’àtom central només és vàlida per mostres diluïdes o per  capes fines de 
mostra. En el cas de mostres concentrades (o més denses) el senyal fluorescent es 
distorsiona considerablement (especialment es redueix l’amplitud) degut a la pròpia 
absorció o a l’efecte espessor. Aquesta absorció és especialment important per elements de 
baix nombre atòmic, com el sofre, ja que les absorcions de rajos X són més pronunciades 
en rangs de baixa energia (2-4 KeV). En realitat aquest efecte es pot evitar diluint la 
mostra; no obstant, això és impossible per mostres insolubles i a la vegada la ratio 
senyal/soroll disminueix. El mètode numèric desenvolupat per Waldo i Penner-Hahn et al., 
(1991) permet corregir l’espectre d’excitació fluorescent de l’efecte produït per la pròpia 
absorció abans de la deconvolució de l’espectre per mínims quadrats  (Waldo et al., 1991). 
El mètode de Waldo et al. (1991) inclou quatre passos: (1) correcció de la línies base 
d’absorció: primer es determina la correcció mitjançant una aproximació polinòmica de 
baix ordre en la regió pre-edge i posteriorment s’extrapola a la regió post-edge i es resta la 
línies base (background) de l’espectre total; (2) Normalització de l’espectre en la regió 
post-edge per ajustar-se a valors tabulats de l’absorció dels rajos X  (McMaster et al., 
1969); (3) Correcció per la disminució del senyal fluorescent degut a l’efecte de pròpia 
absorció. (4) Ajustar l’espectre normalitzat amb combinacions lineals d’espectres de 
compostos estàndards emprant un mètode no lineal de mínims quadrats.  
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La metodologia que s’ha emprat en l’estudi, així com la descripció de la tècnica per 
l'obtenció dels espectres es descriu en el següent apartat. 
 
 
 
4.2.-          DESCRIPCIÓ DE LA TÈCNICA I METODOLOGIA EMPRADES  
 
 
Tècnica. La tècnica experimental per l’obtenció dels espectres XANES es va dur a terme al 
National Synchrotron Light Source (NSLS) en el Brookhaven National Laboratory. 
Aquesta tècnica  consisteix en emetre feixos de rajos X ( línies del raig X-19 A) procedents 
d’un sincrotró. El feix de rajos-X  va ser difractat per un doble cristall monocromador [Si 
(111)] el qual transmet la radiació que després provoca la fluorescència (fig.4). La resolució 
de l’energia total va ser estimada entre 0.5 eV a 2.5 KeV de l’energia del fotó. El 
monocromador va ser ajustat a una amplada de banda del 80% per minimitzar els armònics 
d’ordre més alt en el feix de rajos X. La intensitat del raig incident (Io) va ser controlada 
per una cambra d'ions que absorbeix un tant per cent del raig per ionitzar el gas heli. Els 
rajos es propaguen des de la mostra en totes direccions però la manera més convenient 
d'observar- los és en angle recte respecte el feix d'excitació; en altres angles la dispersió i les 
parets de les cubetes poden causar grans errors en la mesura de la intensitat. La radiació 
arriba a un detector que aïlla el pic fluorescent per mesurar-lo. Les dades van ser recollides 
en forma d’espectre d’excitació fluorescent utilitzant un detector (Lytle fluorescence 
detector) (Stern i Heald, 1979). Les mostres es van mantenir en una atmosfera d’heli per 
minimitzar l’efecte dels rajos X per l’aire. L’espectre XANES obtingut ha de recollir 
suficients dades pre-edge i post-edge per tal de corregir el senyal base. 
 
Fig.4.- Diagrama esquemàtic de l’absorció dels rajos-X. La distància de l’anella a la mostra és 20 m. 
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Metodologia d'aproximació. Els pics màxims de l’espectre corresponents a les transicions 
s → p  són aproximats per pics de funcions gaussianes, corresponents a diferents models 
estàndards de sofre i convertits en percentatges en pes de sofre emprant constants de 
calibració. Com a models estàndard es van utilitzar compostos orgànics i inorgànics de 
sofre. Els components estàndards de sofre es van  normalitzar amb NaCl essent el pic 
d'absorció del clorur (edge) emprat com a patró intern per calibrar les posicions de les 
energies dels pics de sofre. Inicialment es va calibrar l’energia assignant el pic sulfat a 
2483.1 eV, posterioment a partir d’aquest pic es va assignar la posició del pic clorur.   
 
El sofware utilitzat per processar les dades experimentals va ser el Microcal-Origin 4.1 amb 
el programa fitting-edge. En aquest programa es van introduir les corbes espectrals dels 
models estàndards (fig.6) aproximades per unes funcions gaussianes i arctangents. Cada pic 
del model estàndard es va calibrar a partir dels següents paràmetres: 
 
• Pic màxim de model. 
• Amplada del pic 
• Àrea del pic. 
 
L'escala de calibració utilitzada pel pic màxim es mostra en la fig.5. Una vegada introduits 
els paràmetres es va deconvolucionar l'espectre XANES en base als paràmetres pre-
establerts fins a obtenir la millor aproximació (fitting) de les dades espectrats de la mostra 
(data line) amb la corba model (fit). 
La quantificació del sofre es va dur a terme calculant els percentatges de les àrees 
corresponents als models estàndard que contribuien en el pics d’absorció de l’espectre de la 
mostra. 
 
Cal fer esment que l’espectre XANES per compostos orgànics ens aporta informació dels 
grups funcionals de sofre presents en l’àtom però no es veu afectat per les estructures 
químiques de les cadenes laterals atacades pel grup funcional. Aquesta propietat es 
demostra en la fig. 6 on els espectres XANES de tres sulfonats (cisteat, taurina i meta- 
sulfonat) són gairebé idèntics, independentment de les cadenes laterals diferents. 
 
NH2-CH2-CH2-SO3

-              Taurina 
 
NH2-CH-CH2-SO3

-                   Cisteat   
          COO- 
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CH3-SO3
-       Metasulfonat 

 

 
Fig.5.- Variació del pic de l'energia corresponent a diferents funcions de sofre. Cada bloc vertical representa 
un tipus específic de sofre orgànic indicant el rang de variació de les energies dels pics  associats a un tipus de 
sofre orgànic. Els compostos inorgànics es representen per un únic valor. 
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Fig.6.- Espectre XANES d’alguns compostos de sofre orgànics corresponent a diferents grups funcionals. 
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4.3.-     MOSTRES ESTUDIADES    
 
 
Les mostres estudiades mitjançant la tècnica XANES per caracteritzar qualitativament i 
quantitativa el contingut en sofre provenen de diferents orígens: 
 
 
• Carbons :  

- Tipus III: Utrilles; Salomé, Cañizara, L-12, Calaf 
- Tipus III-S: Mequinensa 
 

• Roques: Tipus II-S: Organyà-7, Organyà-13. Són mostres descarbonatades (Danishfar, 
1995). 

 
• Pissarres Bituminoses: Tipus I-S: Ribesalbes-3, Ribesalbes-7. Són mostres 

descarbonatades amb àcid clorhídric 5N (Sinninghe Damsté et al., 1993) 
 
• Leonardita de Torrelapaja: Carbó d’elevat contingut en àcids húmics i fúlvics. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítol I.- Tècnica XANES- Discussió Resultats                      
                                                                                                                                 
             

76 

 
 
 
 
4.4.-    RESULTATS OBTINGUTS     
 
 
Els resultats obtinguts es presenten en dos grups d’espectres XANES: abans i després de 
deconvolucionar els pics. 
 
• ESPECTRES XANES 
 Es presenten en la fig.7 i representen els espectres XANES abans de fer l’aproximació 
(fitting). 
 
• ESPECTRES XANES APROXIMATS 
Es presenten en les fig.8-17 i representen la deconvolució dels espectres XANES 
mitjançant aproximacions gaussianes i arctangents dels pics, que permeten caracteritzar 
quantitativament i qualitativa les diferents funcions de sofre presents. 
 
En les taules 3 i 4 es presenten els pics obtinguts després de realitzar la deconvolució i les 
funcions associades que estan designades segons les posicions de la fig.5. En la taula 5 es 
presenten els diferents percentatges de sofre calculats en base a la deconvolució dels pics. 
 
Taula 3.- Pics corresponents a la deconvolució dels espectres i les funcions associades dels carbons. 

Pics Mequinen. Calaf Salome Canizara L-12 Leonardita 
2 2472.513 2472.791 2472.899 2472.900 2472.330 2473.298 
3 2473.523 2473.495 2473.619 2473.600 2473.412 2473.599 
4 2474.550 2474.718 2474.583 2474.652 2474.599 2474.904 
8 2476.422 2476.524 2476.418 2476.410 2476.459 2476.630 

10 2481.907 2482 2482.205 2482.019 2482.158 2482.042 
11 2483.378 2483.493 2483.538 2483.418 2483.485 2483.575 
2 Pirita Pirita Pirita Pirita Pirita S elemental 
3 Di/polisulf. Polisul.+ 

S.eleme 
Di/Polisulf.+

sulfurs 
Di/Polisulf.  Di/Polisulf.  Di/Polisulf. 

4 Sulfurs + 
tiofens 

Tiofens Sulfurs+ 
tiofens  

Sulfurs+ 
Tiofens 

Sulfurs+ 
tiofens 

Tiofens 

8 Sulfòxids  Sulfòxids Sulfòxids Sulfòxids Sulfòxids Sulfòxids 
9      Sulfones 

10 Sulfonat    Sulfonat  Sulfonat 
11 Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat 
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Taula 4.- Pics corresponents a la deconvolució dels espectres i les funcions associades de les pissarres de 
Ribesalbes i roques d’Organyà. 
Pics Ribesalbes-3 Ribesalbes-7 Organyà-13 Organyà -7 

2 2472.663 2472.863 2472.545 2472.527 
3 2473.621 2473.692   
4 2474.711 2474.692 2473.469 2474.055 
5   2474.3  
7   2478.69  
8 2476.452 2476.486   
10 2482 2481.794   
11 2483.400 2483.410 2483.379 2483.336 
2 Pirita Pirita Pirita Pirita 
3 Di/polisul.+sulfurs Di/polisul.+ sulfurs  
4 Tiofens  Tiofens Di/polisilfurs Sulfurs 
5   Sulfurs  
7     Sulfones 
8 Sulfòxids  Sulfòxids   
10 Sulfonat  Sulfonat   
11 Sulfat Sulfat Sulfat Sulfat  

 
 
 
 
Taula 5.- Percentatges de les diferents funcions de sofre calculats a partir de la deconvolució dels espectres 
Xanes. 

 Salomé L-12 Cañiz. Calaf Mequin. Leonard. Rib-7 Rib-3 O-13 O-7 
Di/polisul.  12.54 12 13.33 9.43 7.12   3.91  
Di/polisul.+ 
sulfurs 

9.59      17.74 20.02   

Sofre 
elemental 

     3.99     

Pirita 8.6 4.42 9.34 7.33 5.06  6.71 7.28 22.7 9.85 
Tiofens    18.69  20.1 20.59 12.78   
Sulfurs/tiolats         14.75 7.03 
Sulf+Tiofens 28.49 33.12 32.39  35.03      
Sulfòxids 7.63 8.68 10.42 0.44 12.82 4.71 13.47 3.37   
Sulfones         14.29  
Sulfonat   11.93  14.21 23.13     
Sulfat 45.68 41.22 23.89 60.19 23.42 40.92 41.46 56.2 44.3 83.1 
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XANES GRÀFICS2 POWER POINT- (2PÀGINES) 
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GRÀFICS POWER POINT XANES-DECONVOLUCIÓ (2PÀGS).-  
 
 
Fig.8.- Deconvolució de l’espectre XANES pel carbó de CALAF. 

 

 

Fig.9.- Deconvolució de l’espectre XANES pel carbó de CAÑIZARA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10.- Deconvolució de l’espectre XANES pel carbó L-12. 
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Fig.11.- Deconvolució de l’espectre XANES per la LEONARDITA. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12.- Deconvolució de l’espectre XANES pel carbó de MEQUINENSA. 

 
 



Capítol I.- Tècnica XANES- Discussió Resultats                      
                                                                                                                                 
             

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13.- Deconvolució de l’espectre XANES per SALOMÉ. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14.- Deconvolució de l’espectre XANES per ORGANYÀ -13. 
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Fig.15.- Deconvolució de l’espectre XANES per ORGANYÀ -7. 

Fig.16.- Deconvolució de l’espectre XANES per RIBES 

Fig.17.- Deconvolució de l’espectre XANES per RIBESA 

 
 
 
 
Tal i com es pot observar en les figures corresponents a la deconvolució dels espectres 
XANES, els espectres es poden dividir en tres bandes d’absorció prou marcades: la 
primera compresa entre els rangs d’energia 2471-2475 eV corresponent a formes reduïdes 
del sofre, la segona compresa en el rang 2476-2477 eV corresponent a sulfòxids i la 
tercera banda comprèn entre 2481-2485 eV atribuïda a les formes més oxidades del sofre 
(sulfonats i sulfats principalment). L’objectiu és deconvolucionar l’espectre per estimar 
quantitativament les diferents formes de sofre orgànic: sofre elemental, polisulfurs, sulfurs, 
sulfòxids, sulfonats, sulfones i sofre inorgànic: sofre pirític, sofre sulfat. 
Es van obtenir bones correlacions (r2 ≅ 0.90) en l’aproximació de l’espectre amb els models 
estàndard prenent com a models  per la primera banda d’absorció; pirita, polisulfurs, 
sulfurs/tiolats i tiofens; per la segona banda sulfòxids i per la tercera sulfones, sulfonats i  
sulfat. La diferència entre la posició de pics atribuïda a sulfonats i sulfats és prou evident 
com per poder diferenciar aquestes dues formes de sofre. No passa el mateix amb els 
polisulfurs i sofre elemental. Cal destacar doncs la presència de sulfonats en els carbons de 
Cañizara, Leonardita i Mequinensa. Els espectres XANES  indiquen que l'espècie de sofre 
dominant són els sulfats, present en totes les mostres. La majoria de sofre orgànic s’ha 
detectat en forma de polisulfurs. La proporció de tiofens és significativa, també (> 20%) en 
les mostres de  Ribesalbes-7 i Leonardita. En la Leonardita i els carbons de Mequinensa i 
Cañizara s'ha detectat en quantitats significatives ( > 11.5 %) d’un tipus de sofre orgànic 
que té un estat d'oxidació corresponent als àcids sulfònics (Vairavamurthy et al., 1994b). 
També, hi són presents encara que en menys proporció els sulfòxids en la majoria de 
mostres (menys Organyà). En totes les mostres hi són presents els sulfurs/tiolats i tiofens. 
En les fig.18, 19 i 20 es representen les diferents funcions de sofre detectades. 
 
 
Fig.18.- Relació quantitativa i qualitativa de les diferents funcions de sofre detectades en les carbons de 
Mequinensa, Calaf, Utrilles i leonardita. 
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Fig.19.- Relació quantitativa i qualitativa de les diferents funcions de sofre detectades en les pissarres 
bituminoses de Ribesalbes. 
 

 
 
Fig.20.- Relació quantitativa i qualitativa de les diferents funcions de sofre detectades en les roques 
d’Organyà. 
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4.5-     DISCUSSIÓ DE RESULTATS     
 
 
 
Polisulfurs orgànics i sofre elemental.  
 
La formació de polisulfurs es pot dur a terme a partir de l'oxidació del sulfur d'hidrogen o 
bé a partir del sofre elemental segons la següent reacció d'equilibri (Vairavamurthy et al., 
1995): 
 

Sn
2- + H+↔ HS- + (n-1)/8 S8  (1) 

 
 
Aquesta reacció d'equilibri dóna lloc a dos possibles processos: 
  
(1)  Els polisulfurs juntament amb l’oxidació de sulfurs poden generar sofre elemental i HS- 
(2)  De la mateixa manera els polisulfurs es poden generar a partir del sofre elemental per 

acció microbiana o oxidació química  del sulfur d’hidrogen.  
 
Els polisulfurs formats a partir del sofre elemental podrien formar-se  gairebé a la mateixa 
profunditat que els formats directament per l’oxidació del H2S. 
 
 
La diferència entre polisulfurs orgànics i sofre elemental en l’espectre XANES és ambigua 
ja que el pic d’absorció del sofre elemental està inclòs en el rang d’energia corresponent als 
polisulfurs aromàtics. Per tant, la presència de polisulfurs en algunes mostres va associada 
al sofre elemental. S’ha considerat la presència del sofre elemental en mostres que per 
altres mètodes s'havia detectat. Així doncs en el pirograma de Mequinensa s'hi va detectar 
sofre elemental (Campà, 1993). Pel contrari no es va detectar sofre elemental en els carbons 
de Salomé, Cañizara i L-12 (Campà, 1993). La presència o absència de sofre elemental 
també concorda en estudis previs realitzats mitjançant l’anàlisi termogravimètrica (Olivella, 
1995). 
Per piròlisi i anàlisi termogravimètrica s'ha detectat (en la present tesi) en el carbó de Calaf 
un pic molt significant atribuït a sofre elemental. Així doncs els percentatges de [polisulfurs 
orgànics + sofre elemental] en els carbons de Mequinensa, Calaf són 9.43 % i 13.33% 
respectivament.  



Capítol I.- Tècnica XANES- Discussió Resultats                      
                                                                                                                                 
             

85 

En la Leonardita s'han detectat dos pics en les posicions 2473.29 eV i 2473.59 eV; el 
primer pic s'ha associat al sofre elemental (3.99%) i el segon a polisulfurs orgànics 
(7.12%).  
Si s’observen les figures 18, 19 i 20 s’aprecia que la forma més abundant de sofre orgànic 
detectada en totes les mostres excepte Organyà-7 són els polisulfurs orgànics.  
Estudis previs han detectat la presència majoritària de polisulfurs orgànics en mostres 
corresponents als primers estats de diagènesis (Kohnen et al., 1989).  
D’altra banda la posició dels pics de Salomé (2473.61 eV), Ribesalbes-3 (2473.62 eV) i 
Ribesalbes-7 (2473.69 eV) és ambigua entre el polisulfurs i sulfurs/tiolats. La presència de 
di/polisulfurs i sulfurs alifàtics en les mostres de Ribesalbes és evident per 
termogravimetria ja que els polisulfurs es descomposen a temperatures més baixes (200-
300ºC) que els sulfurs alifàtics (400-450 ºC) (Aizenshtat et al., 1995). En canvi els pics 
situats a 2473.49 eV, 2473.41 eV i 2473.52 eV , 2473.46 eV, 2473.61 eV, 2473.59 eV 
corresponents als carbons de Calaf, L-12, Mequinensa, Organyà 13, Cañizara i Leonardita 
tenen una posició més assignable als di/polisulfurs. Aquest fet es confirma en l’anàlisi 
termogravimètrica corresponent al carbó de Calaf on l’absència dels sulfurs alifàtics és 
evident. El percentatge de di/polisulfurs quantificat per Mequinensa és consistent amb els 
resultats obtinguts per Huffman et al., (1993) que van obtenir un 10% de di-polisulfurs. 
 
Si es compara la situació de les mostres en la columna estratigràfica amb els percentatges 
de polisulfurs orgànics calculats s’observa que la distribució de polisulfurs té una tendència 
a disminuir amb la profunditat. Aquesta relació s’ha observat en sediments recents 
(Vairavamurthy et al., 1995). La pissarra de Ribesalbes-3 és superior en la columna 
estratigràfica que Ribesalbes-7; mentre que els carbons d’Utrilles, Cañizara i L-12 són més 
superficials que Salomé. Per les roques d’Organyà, Organyà -13 és més superficial que 
Organyà-7. La presència significativa de sofre elemental en mostres tan superficials com la 
Leonardita fa pensar que el sofre elemental pot intervenir en la formació posterior de 
polisulfurs segons la reacció (1). El sofre elemental es podria haver generat en les capes 
superficials del sediment per acció de bacteris presents en la interfase. La pirita no ha estat 
detectada en la Leonardita mitjançant la tècnica XANES, malgrat que les anàlisis SEM-
EDX revelen la seva presència. Un dels problemes de la tècnica XANES és que subestima 
la proporció de pirita en les mostres i per tant augmenta el percentatge de sofre orgànic 
(Mossman et al., 1991; Zaback i Pratt, 1992; Eglinton et al., 1994). Per tant, una part de la 
pirita continguda en la Leonardita probablement s’hagi oxidat a sofre elemental i a sulfat 
degut a un estat d’oxidació molt avançat. 
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Pirita.  
 
En la  formació de la pirita hi intervé l'àcid sulfhídric generat pels bacteris sulfato-reductors 
com la font principal de sofre. Hi ha estudis que relacionen la formació de la pirita a partir 
dels polisulfurs orgànics (Vairavamurthy et al., 1995). El primer autor en estudiar la 
formació de la pirita a partir de polisulfurs en torbes de Florida va ser  Altschuler et al.. 
(1983). Posteriorment, altres autors han corroborat aquesta teoria en sediments d'origen 
marí (Mossmann et al., 1991; Vairavamurthy et al., 1992; Eglinton et al., 1994; 
Vairavamurthy et al., 1995).  Aquests estudis argumenten que el contingut de pirita en les 
capes superficials és nul i comença a aparèixer just quan el percentatge de polisulfurs 
orgànics disminueix. Dels resultats obtinguts, consideren que un precursor del monosulfur 
de ferro format a partir de les reaccions amb el sulfur d'hidrogen reacciona amb els 
polisulfurs orgànics completant la síntesi de la pirita en la columna sedimentària. Els 
resultats obtinguts d'aquests autors demostren que el percentatge de polisulfurs orgànics 
disminueix amb la profunditat al mateix temps que el percentatge de pirita augmenta.  
Una teoria que explica la formació dels polisulfurs orgànics abans que la pirita en 
sediments d’origen marí es basa en què les reaccions entre les  molècules reactives 
orgàniques i els polisulfurs són més estables que les produïdes amb el ferro (Vairavamurthy 
et al., 1995).  
Aquesta teoria es recolza en estudis portats a terme en el laboratori (Vairavamurthy et al., 
1994a) que demostren que la pirita no es forma ràpidament a partir de les reaccions amb 
polisulfurs. Val a dir però que per corroborar aquesta afirmació en les mostres estudiades 
caldria conèixer amb més detall els mecanismes de reacció i la naturalesa química dels 
polisulfurs i la reactivitat del ferro present en les mostres. El fet que els polisulfurs puguin 
reaccionar primer amb la matèria orgànica per formar polisulfurs orgànics és consistent, 
també amb estudis portats a terme per Mossmann et al. (1991) i Vairavamurthy et al.  
(1992) que suposem que una  fracció significant de les partícules enllaçants amb els 
polisulfurs estan formades per cadenes llargues, un extrem de les quals podria ser molt 
reactiu facilitant les reaccions i la incorporació de molècules orgàniques (Mossmann et al., 
1991; Vairavamurthy et al., 1992). La formació de la pirita probablement es duia a terme a 
partir de la reacció amb H2S, primer formant un monosulfur de ferro. Per una completa 
síntesi de la pirita després de la formació de monosulfurs de ferro es requereix la formació 
de polisulfurs (o sofre elemental i HS -). Així doncs els monosulfurs de ferro actuarien de 
precursors en la formació de la pirita. Un problema a aquesta explicació és la dificultat de 
reaccionar els polisulfurs orgànics amb el FeS si els dos coexisteixen en la fase sòlida 
sedimentària.  
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No obstant ja que el FeS existeix en equilibri amb complexes solubles com Fe(SH)+ la 
reacció pot tenir lloc entre la fase sòlida dels polisulfurs orgànics i els complexes de sulfur 
de ferro. Per tant, els polisulfurs orgànics podrien servir com a nucli per la formació de la 
pirita. Aquest mecanisme de la formació de la pirita a partir de polisulfurs no requereix 
l'acció de bacteris. No obstant, els resultats no serien diferents amb aports bacterians per 
què la degradació de la part orgànica en polisulfurs orgànics podria donar lloc a polisulfurs 
inorgànics que reaccionarien amb el monosulfur de ferro formant pirita. En aquest cas el 
ferro no actuaria de limitant de la reacció ja que per a profunditats superiors augmenta la 
seva presència. 
 
En el cas de les roques d'Organyà, d'origen marí, els resultats suggereixen que la pirita es 
podria haver format a partir dels polisulfurs. Val a dir però que només disposem dels 
percentatges de polisulfurs de dues mostres i per tant és difícil predir una tendència. A més 
la teoria proposada per Vairavamurthy et al. (1995) estudia sediments marins recents i les 
roques d’Organyà són madures.  Les roques d’Organyà-13 i Organyà-7 són les  que 
contenen més sofre pirític (22.7 % i 9.85%) que d’altra banda són les que tenen menys 
percentatge en polisulfurs. 
En la fig.21 s’observa l'evolució de la pirita calculada pel mètode ASTM en diferents 
mostres d'Organyà ordenades de menys a més profunditat en la columna estratigràfica. 
S’observa que en les mostres O-7 i O-13 el contingut de pirita augmenta i disminueix sense 
que es pugui predir una tendència marcada. D’altra banda el percentatge de polisulfurs 
disminueix (O-13: 3.91% i en la mostra de O-7 no s'han detectat polisulfurs). 
 
Fig.21.- Percentatge de pirita en les roques d’Organyà, ordenades de menys a més profunditat en la columna 
estratigràfica. 

 

 
Una disminució dels polisulfurs i augment progressiu del sofre pirític amb la profund itat 
s’ha observat en sediments marins recents (Vairavamurthy et al., 1995).  
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Per les pissarres de Ribesalbes s’observa en la fig.22 que el contingut de pirita calculat per 
ASTM varia de forma no sistemàtica. No obstant, la tendència inicial marca un augment 
del contingut de pirita on assoleix el màxim a Rib-3 que té un contingut en polisulfurs 
20.02%. El percentatge de polisulfurs calculat a Ribesalbes-7 disminueix respecte 
Ribesalbes-3.  
 
Fig.22.- Percentage de pirita en les pissarres de Ribesalbes, ordenades de menys a més profunditat en la 
columna estratigràfica. 

 

 
 
Respecte els carbons es pot observar en la fig.23 que el percentatge de pirita varia 
considerablement, i no hi ha una tendència que suggereixi que els polisulfurs orgànics es 
formin abans que la pirita, ja que el percentatge de pirita té més tendència a disminuir amb 
la profunditat.  
 
Fig.23.-Percentatge de pirita en els carbons d’Utrilles, ordenats de menys a més profunditat en la columna 
estratigràfica. 
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En conclusió, la tendència observada en sediments marins recents per Vairavamurthy et 
al., (1995) consistent en una disminució del percentatge de polisulfurs i augment del sofre 
pirític amb la profunditat no és pot aplicar en sediments marins més madurs com Organyà, 
les pissarres bituminoses de Ribesalbes i els carbons d’Utrilles. 
 
Sulfats.  
 
D’altra banda s’han detectat en totes les mostres percentatges significatius de sulfats 
atribuïts bàsicament a processos de sulfato-reducció i a la  presència de carbonats. 
Mitjançant la tècnica XANES el contingut més alt en sulfats s’ha detectat en les mostres 
d’Organyà-7 (83.11%), Calaf (60.19%), Ribesalbes-3 (56.2%), Salomé (45.68%), Organyà-
13 ( 44.3%), Ribesalbes-7 (41.46%), L-12 (41.22%), Leonardita (40.92%) i amb menys 
proporció a  Cañizara (23.89%) i Mequinensa ( 23.42%). 
 
El sulfat calculat per XANES inclou el sulfat inorgànic i el sulfat orgànic (present com 
estersulfat). Diferent autors detecten un contingut important en ester-sulfats i sulfonats en 
extractes húmics i fúlvics de sòls (Fitzgerald, 1976); aproximadament un 41% del sofre 
orgànic pot estar present en forma d’ester-sulfat en un rang de 25 a 93% en sòls de diferent 
profunditat. Malgrat haver detectat ester sulfats i sulfonats en diferents sòls és difícil fer 
generalitzacions de les proporcions que poden estar presents en els àcids húmics i fúlvics. 
Keer et al. (1990) va quantificar en extractes de sòls un percentatge de només de 21% al 
30% en forma d’ester-sulfat. En canvi en els àcids fúlvics el percentatge d’ester-sulfats era 
considerablement més elevat (46-85% del sofre total). Bettany et al., (1979, 1980) va trobar 
una relació similar: els àcids fúlvics estaven dominats per ester-sulfats mentre que els àcids 
húmics no. D’altra banda la mitjana de percentatge d’ester sulfat  en els àcids húmics de 
carbons és només del 25 % del sofre total (Lowe i Lustin, 1989). Més recentment, diversos 
estudis realitzats mitjançant la tècnica XANES demostren que els àcids húmics contenen 
ester-sulfats i sulfonats i els àcids fúlvics predominantment sulfonats (Morra et al., 1997).  
 
Les diferències existents en la distribució de les formes de sofre trobades en les substàncies 
húmiques tenen diverses explicacions: (1) composició química de la biomassa  que 
contribueix en les diferents formes del sofr e orgànic (2) mineralització i reaccions de 
transformació de la biomassa de carboni (3)  procediments utilitzats en l’extracció i 
quantificació de les espècies de sofre. No es coneix exactament de quina manera 
contribueixen les dues primeres possibilitats.  
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D’altra banda s’han realitzat diferents procediments d’extracció i quantificació de les 
substàncies húmiques i han servit únicament per augmentar la variabilitat de les dades 
existents (Freney et al. 1969, Fitzgerald, 1976). 
 En base a aquestes referènc ies i al fet d’haver detectat sulfonats en l’extracte de la fracció 
húmica (Czechowski, 1999), fa pensar que almenys una part de sulfat detectat per la tècnica 
XANES en la Leonardita és present en forma d’ester-sulfat. Cal destacar que un 
percentatge de sulfat també és present en forma inorgànica ja que s’ha detectat sulfat de 
calci en les anàlisis SEM-EDX. Més endavant, en l’estudi comparatiu es quantifiquen les 
formes de sulfat orgànica i inorgànica. 
 
Hi ha estudis que justifiquen la incorporació de sulfats en sediments carbonatats (Staudt i 
Schoonen, 1994). Les roques d’Organyà i pissarres de Ribesalbes pertanyen a unes conques 
amb molt de carbonat. La presència d’altres sulfats no provinents de la meteorització ve 
corroborada per la poca linealitat existent entre  Ssulfat i ferro no pirític detectada en les 
mostres d’Organyà i Ribesalbes (Danishfar, 1995; Martínez, 1997).  
D’altra banda, les conques d’Organyà i Ribesalbes presenten una important sulfato-
reducció evidenciada per l’alt contingut en sofre sulfat detectat.   
 
En el cas dels carbons d'Utrilles, Mequinensa i Calaf la presència de sulfats s’atribueix 
gairebé en la totalitat a la meteorització de la pirita  que implica l'oxidació de la pirita a 
sulfat de ferro (III) i ferro (II) i a continuació el sulfat de ferro (III) oxida la pirita a sofre 
elemental. La bona correlació trobada pels carbons d'Utrilles i Mequinensa entre el Fe total 
i [Ssulfat + Spirític] (Campà, 1993) indica que el sofre pirític s'ha erosionat a sofre sulfat. 
Tenint en compte la bona correlació entre el sofre sulfat i el ferro no pirític (Campà, 1993) 
hi ha mostres com L-12 que tenen més SO4

2- del que li correspondria per la meteorització, 
indicant que el sulfat ja hi era present en el medi deposicional, segurament provinent de la 
influència marina o dels aports fluvials de guixos del Triàsic.  
 
Sulfonats.  
 
Malgrat que els polisulfurs es consideren importants en la incorporació del sofre en 
molècules orgàniques el paper d'altres intermediaris sobretot oxigenats resultants de 
l'oxidació del sulfur d'hidrogen no és del tot clar. Vairavamurthy et al. (1994b) van suggerir 
que el sulfit i el tiosulfat poden participar en la incorporació del sofre en la matèria orgànica 
sedimentària. Ja que el sulfit, tiosulfat i també els polisulfurs són productes intermediaris de 
l’oxidació de H2S aquests productes es localitzen en les interfaces òxica-anòxica dels 
sediments. Aquesta zona és una zona important per a la formació de polisulfurs i sulfonats.  
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La detecció de sulfonats va més relacionada en mostres més superficials. S’han descrit els 
sulfonats com una de les formes majoritàries de sofre orgànic present en sediments marins 
(Vairavamurthy  et al., 1994b).   
 
Malgrat la presència de sulfonats en sediments no va ser detectada en estudis previs als 
portats a terme  per Vairavamurthy et al. (1994b) sí que es coneixen moltes referències de 
la presència de sulfonats en diferents organismes, incloent plantes marines i animals. 
Alguns exemples inclouen la presència de l’àcid cistèic en algues (Shibuya et al., 1963); 
taurina i diverses estructures semblants en algues (Lindberg 1955; Wickberg, 1957; 
Kuriyama, 1961) i animals (Huxtable, 1992); mercaptoetà sulfonat (coenzim M) en 
metanògens; sulfonolípids en diàtoms (Anderson et al., 1978) i en bacteris (Godchaux III i 
Leadbetter, 1984); i sulfo-quinovosa i derivats en un conjunt de fotòtrofs (Anderson et al., 
1978; Benson 1963) i en eriçons de mar (Kochetkov i Smirnova, 1986). La gran presència 
de sulfonats en matèria orgànica natural suggereix un origen bio lògic malgrat no descartar-
se la influència geoquímica. Els mecanismes geoquímics estudiats (Vairavamurthy et al., 
1994b) suggereixen que el sulfit és probablement més important que el tiosulfat en la 
formació de sulfonats en sediments. Malgrat aquests estudis suggereixen camins per la 
formació de sulfonats cal tenir en compte que la seva formació depèn entre altres factors de 
les concentracions dels respectius nucleòfils de sofre i del tipus i abundància de molècules 
reactives orgàniques. Respecte l’origen biogeoquímic dels sulfonats, cal destacar estudis on 
s’ha demostrat que alguns bacteris poden metabolitzar certs sulfonats de pes molecular baix 
(ex. àcid isetiònic, àcid cistèic) sota condicions aeròbiques (Seitz et al., 1993; Uria-
Nickelson et al., 1993). En aquests estudis, però no queda clar com aquests bacteris 
metabolitzen els sulfonats anaeròbicament. També s’ha mostrat que alguns bacteris (ex. 
Escherichia coli i Enterobacter aerogenes) no poden metabolitzar sota condicions 
anaeròbiques alguns sulfonats malgrat poder assimilar sulfonat-sofre aeròbicament (Uria-
Nickelson et al., 1993). Així doncs si els bacteris no poden metabolitzar els sulfonats 
anaeròbicament es preveu que s’acumulin en els sediments. 
 
Cal destacar  la presència de sulfonats en la Leonardita (23.13 %), Mequinensa (14.21 %) i 
Cañizara (11.93%). És important esmentar que els sulfonats s'han trobat en sediments 
marins superficials (Vairavamurthy et al., 1994b) però no es tenen referències de la 
detecció en carbons.  
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Sulfurs/tiolats i tiofens.  
 
El mecanisme proposat per diversos autors corresponent (Sinninghe Damsté et al., 1989c; 
Lalonde, 1990; Adam et al., 1993; Fukushima et al., 1992) a la incorporació de tiofens en 
la matèria orgànica en els primers estats de diagènesi consisteix en la reacció d’espècies de 
sofre i diens (fig.24). No obstant la majoria d’estudis basats en reaccions de simulació 
arriben a la conclusió que els polisulfurs lligats a polímers (més que els sulfurs 
heterocíclics) són els principals productes indipendentment de l’estructura dels seus 
precursos (ex. aldèhids i alquens). D’altra banda els dos camins suggerits no són exclusius, 
és a dir, els alquiltiofens podrien formar-se a partir de la reacció entre espècies de sofre 
formades per la descomposició dels polisulfurs enllaçats a polímers i diens. No obstant, 
altres autors suggereixen que el mecanisme directe d’ incorporació de tiofens en sediments 
recents i fins i tot en sediments superficials és encara desconegut (Kenig i Huc, 1990; 
Fukushima et al., 1992; Barbé et al., 1990; Grimalt et al., 1991). 
 
Fig.24- Diferents mecanismes per a la formació de tiofens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’han detectat tiofens en percentatges significants, majoritàriment en les pissarres de els 
Ribesalbes-7 (20.59%) i Ribesalbes-3 (12.78%) i els carbons de leonardita (20.1%), Calaf 
(18.69%) corresponent als pics màxims 2474.69 eV, 2474.71 eV, 2474.90 eV, 2474.71 eV 
respectivament.  
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Si bé els anteriors pics s’atribueixen clarament a tiofens la posició dels pics per les mostres 
de Cañizara, Mequinensa, Salomé i L-12 és ambigua (2474.65 eV, 2474.55 eV, 2474.58 
eV, 2474.59 eV respectivament); per això la posició d'aquests pics s’atribueix a una suma 
del contingut en [sulfurs + tiofens]. Malgrat que el pic corresponent al carbó de Cañizara a 
la posició de 2474.65 eV s’apropa més a l’assignat per tiofens (Vairavamurthy, 1998) la 
presència de sulfurs és inaludible degut a la seva detecció per termogravimetria. Els 
percentatges de [sulfurs+tiofens] pels carbons de Mequinensa (35.03%), L-12 (33.12 %) i 
Salomé (28.49%) són bastant semblants. Els resultats obtinguts pel carbó de Mequinensa 
mitjançant la tècnica XANES està en concordància amb estudis precedents en els quals s'ha 
detectat la presència majoritària de tiofens, sulfurs i polisulfurs i més minoritària de 
sulfòxids i sulfonats (Brown et al., 1992; Huffman et al., 1993).  
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Anar a l’altre arxiu 
5.-  INFLUÈNCIA DEL SOFRE EN LA PALEOPRODUCTIVITAT   
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