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THE OCCURENCE OF MICROPOLLUTANTS FROM PPCPS MACROGR OUP  
IN SWIMMING POOL WATER 

Abstrakt:  Utrzymywanie mikrobiologicznej jakości wody basenowej, mające na celu zahamowania 
rozprzestrzeniania się zakażeń i chorób, jest priorytetem dla wszystkich właścicieli i zarządców basenów. Istnieje 
wiele środków dezynfekcyjnych stosowanych w basenach, które mogą potencjalnie powodować produkcję 
szerokiej gamy ubocznych produktów dezynfekcji (DBP). Mikrozanieczyszczenia te powstają na skutek reakcji  
z organicznymi i nieorganicznymi substancjami wprowadzanymi na obiekty przez ich użytkowników. Oprócz 
wielu ubocznych produktów dezynfekcji, w wodzie basenowej współcześnie identyfikowane są również 
mikrozanieczyszczenia z makrogrupy PPCPs (ang. Pharmaceuticals and Personal Care Products). 
Przeprowadzone w pracy chromatograficzne analizy jakościowe wody pobranej z niecki basenu szkolnego 
wykazały obecność ponad 100 różnych mikrozanieczyszczeń, niezidentyfikowanych dotychczas w tym 
środowisku, m.in. leków, hormonów, witamin, domieszek przemysłowych czy też składników kosmetyków.  
Do identyfikacji związków zastosowano metodę chromatografii gazowej z detekcją mas GC-MS  
z jonizacją elektronową poprzedzoną ekstrakcją do fazy stałej SPE (ang. Solid Phase Extraction). 
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Wprowadzenie 

Obecność mikrozanieczyszczeń w środowisku człowieka jest coraz bardziej 
alarmująca. Dużym problemem w tej tematyce wydają się być związki z makrogrupy 
PPCPs (ang. Pharmaceuticals and Personal Care Products), które nawet przy niskich 
stężeniach wykazują aktywność biologiczną. Długotrwałe narażenie na niektóre z nich 
może powodować negatywne skutki zdrowotne [1].  

Szczególny niepokój budzi występowanie mikrozanieczyszczeń w wodzie basenowej. 
Jest to specyficzne środowisko wodne, do którego zanieczyszczenia wprowadzane  
są różnymi drogami. Użytkownicy uwalniają do wody basenowej liczne produkty 
aktywności metabolicznej, tj. mocz, ślinę, pot, wydzieliny i płyny ustrojowe, a także 
wnoszą na swojej skórze lub włosach składniki kosmetyków, resztki jedzenia i inne 
substancje, z którymi mieli kontakt. Źródłem mikrozanieczyszczeń w wodzie basenowej 
jest także woda wodociągowa, która stosowana jest do uzupełniania strat objętości  
w niecce. Obecność szeregu związków z makrogrupy PPCPs w wodzie przeznaczonej do 
spożycia wykazana została w badaniach [2].  

Priorytetem dla właścicieli i zarządców basenów jest utrzymywanie mikrobiologicznej 
jakości wody basenowej mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się zakażeń  
i chorób. Jedynie prawidłowo prowadzone procesy oczyszczania i dezynfekcji zapewniają 
utrzymanie takich parametrów wody basenowej, które gwarantują bezpieczeństwo  
i komfort użytkowników pływalni [3]. W klasycznych instalacjach wody basenowej 
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podstawę dezynfekcji stanowi dozowanie podchlorynu sodu lub wapnia. Reakcja 
dezynfekanta z obecnymi w wodzie basenowej mikrozanieczyszczeniami różnego 
pochodzenia (w tym PPCPs) prowadzi do tworzenia się ubocznych produktów dezynfekcji 
(DBP), wśród których wymienia się chloraminy oznaczane w praktyce basenowej jako 
„chlor związany” [4].  

 Spośród mikrozanieczyszczeń w wodzie basenowej obligatoryjnie oznaczane  
są wyłącznie DBP w postaci trihalometanów (THM) oraz chloroformu. Tymczasem  
z ostatnich doniesień literaturowych wynika [5-8], że w wodzie basenowej identyfikowane 
są również farmaceutyki, składniki kosmetyków, a nawet środki zmniejszające lub 
ograniczające palność (FRs) czy substancje owadobójcze. 

Degradacja i przemiany PPCPs w systemie oczyszczania wody basenowej mogą 
powodować powstawanie produktów ubocznych bardziej toksycznych niż ich związki 
macierzyste. Natomiast stała recyrkulacja wody basenowej sprzyja akumulacji 
mikrozanieczyszczeń i ich produktów rozkładu.  

Celem podjętych w pracy badań była identyfikacja różnych grup mikrozanieczyszczeń 
organicznych w wodzie basenowej pobranej z basenu szkolnego. Analizy prowadzono  
w oparciu o ekstrakcję analitów do fazy stałej SPE oraz ich chromatograficzne oznaczenie  
z użyciem chromatografu gazowego z detekcją mas (GC-MS) z jonizacją elektronową (EI). 

Charakterystyka badanego obiektu 

Przedmiot badań stanowiła woda basenowa z niecki basenu szkolnego o wymiarach 
12,5 × 7 m i zmiennej głębokości od 0,8 do 1,3 m. Obiekt jest przeznaczony głównie  
do nauki pływania dzieci w wieku szkolnym (7-12 lat). Ponadto na obiekcie odbywają się 
również zajęcia aquaaerobiku dla osób starszych. Średnie obciążenie basenu to  
130 os./dzień.  

Oczyszczanie wody basenowej odbywa się w typowym dla tego rodzaju obiektów 
systemie cyrkulacji wody wykorzystującym procesy jednostkowe: koagulację, filtrację, 
dezynfekcję oraz korektę pH. Podstawowym elementem układu technologicznego są filtry 
ciśnieniowe wypełnione złożem piaskowo-hydroantracytowym, których praca jest 
wspomagana przez automatyczne dozowanie koagulantu glinowego. Etap dezynfekcji 
stanowi automatyczne dozowanie wodnego roztworu podchlorynu sodu.  

Zgodnie z zaleceniami [9], straty wody w instalacji spowodowane parowaniem  
czy rozchlapywaniem są w sposób ciągły i automatyczny uzupełniane świeżą wodą 
wodociągową spełniającą wymagania Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 
2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [10], w ilości min. 
30 dm3 na każdą kąpiącą się osobę w ciągu doby. Takie działanie ma także na celu 
rozcieńczenie ewentualnie obecnych w wodzie zanieczyszczeń, które nie są usuwane 
w procesach koagulacji, filtracji lub dezynfekcji [11]. 

Metodyka badań 

Analiza jakościowa mikrozanieczyszczeń organicznych w próbkach środowiskowych 
jest procesem wieloetapowym, czasochłonnym i wymagającym zastosowania odpowiedniej 
aparatury. Wiarygodność uzyskanych wyników zależy od dokładności przeprowadzenia 
poszczególnych etapów przygotowania próbki oraz precyzji urządzeń pomiarowych [1]. 
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Elementem utrudniającym procedurę analityczną w niniejszej pracy był prawidłowy pobór 
reprezentatywnej próbki.  

Początkowym etapem wykonanych badań był pobór wody z niecki basenowej. W celu 
wydzielenia próbki reprezentatywnej w ustalonych odstępach czasu pobierano wiele 
chwilowych, pojedynczych próbek pochodzących z różnych punktów w niecce basenu, 
które następnie wymieszano i zabezpieczano przed dostępem światła, aby zminimalizować 
ewentualnie zachodzące zmiany w jej składzie. Do poboru, transportu i przechowywania 
próbek stosowano naczynia z materiału chemicznie i biologicznie obojętnego w postaci 
butelek wykonanych ze szkła borokrzemowego [1]. 

Próbki wody basenowej pobrano bezpośrednio z niecki basenowej do szklanych 
butelek. Wyodrębnienie zanieczyszczeń z matrycy środowiskowej przeprowadzono metodą 
ekstrakcji do fazy stałej (SPE) w kolumienkach wypełnionych adsorbentem niepolarnym  
w postaci złoża oktadecylosilanowego (C18). Złoże przed ekstrakcją przemywano 5 cm3 
metanolu oraz 5 cm3 acetonitrylu, a następnie kondycjonowano 5 cm3 wody dejonizowanej, 
po czym podawano na kolumienkę ekstrakcyjną 100 cm3 reprezentatywnej próbki badanej 
wody. Po zakończonej ekstrakcji złoże osuszano pod próżnią, po czym ekstrakt eluowano, 
stosując kolejno 1,5 cm3 acetonitrylu i 1,5 cm3 metanolu. 

Uzyskane ekstrakty analizowano chromatograficznie z wykorzystaniem chromatografu 
gazowego sprzężonego z detektorem masowym (GC-MS) z jonizacją elektronową, model 
7890B firmy Perlan Technologies. Ekstrakt rozdzielano w kolumnie preparatywnej SLBTM 
- 5 ms firmy Supelco  o średnicy wewnętrznej 0,25 mm, długości 30 m i grubości warstwy 
stacjonarnej wynoszącej 0,25 μm. Program temperaturowy pieca kolumny był następujący: 
80 °C (6 min), 5 °C/min do 260 °C, 20 °C/min do 300 °C.  Pozostałe parametry 
temperaturowe: injektor - 250°C, pułapka jonowa - 150 °C, źródło jonów - 230 °C. Fazę 
nośną stanowił hel - przepływ 1,1 cm3/min. Nastrzyki próbki o objętości 1 mm3 
wykonywano automatycznie. Detektor masowy pracował w trybie rejestracji jonów  
w zakresie od 50 do 700 m/z.  

Identyfikację mikrozanieczyszczeń prowadzono poprzez interpretację uzyskanych 
widm masowych za pomocą biblioteki NIST 17 Mass Spectral Library. 

Wyniki badań i ich dyskusja 

Przeprowadzone chromatograficzne analizy jakościowe wody pobranej z niecki basenu 
szkolnego pozwoliły na uzyskanie ponad 100 różnych widm masowych, na podstawie 
których zidentyfikowano 75 mikrozanieczyszczeń z prawdopodobieństwem 
przekraczającym 70 %. Obecność tych związków w wodzie basenowej nie została 
dotychczas potwierdzona przez żadne dane literaturowe. Związki te podzielono na 13 grup  
i zestawiono w tabeli 1 wraz z podaniem ich numeru CAS, wzoru sumarycznego oraz masy 
molowej. W wodzie basenowej zidentyfikowano następujące grupy związków: domieszki 
przemysłowe, składniki leków, fitochemikalia, dodatki do żywności, witaminy i ich 
pochodne, sterydy anaboliczne, stymulanty, pestycydy, hormony, składniki kosmetyków, 
składniki smakowo-zapachowe, opioidy. 

Zidentyfikowany kwas oleinowy, który jest używany zarówno do produkcji 
przemysłowej smarów czy środków piorących, jak i stosowany w kosmetykach, a nawet 
dodawany do żywności i suplementów diety, zdecydowano sklasyfikować jako składnik 
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kosmetyków ze względu na największe prawdopodobieństwo, w opinii autorów, jego 
dostania się właśnie w tej formie do wody basenowej. 

Przeprowadzone badania [12] wykazały, że przeciętny użytkownik basenu w ciągu  
1 godziny spożywa 13,7 cm3 wody basenowej, a wraz z nią przyjmuje do swojego 
organizmu szereg zidentyfikowanych w niniejszej pracy mikrozanieczyszczeń z grupy 
PPCPs. Związki te obok fitochemikaliów stanowią jedną z najliczniejszych grup 
mikrozanieczyszczeń zidentyfikowanych w pobranych próbkach wody basenowej. 

 Szczególny niepokój wzbudza obecność w wodzie basenowej wielu farmaceutyków, 
których oddziaływanie na poszczególne układy organizmu może wpływać na zmianę 
zachodzących w nich procesów. Niesteroidowe leki przeciwzapalne, do których należy 
m.in. zidentyfikowany w badanej wodzie ibuprofen, w wyniku długotrwałego stosowania 
mogą powodować uszkodzenie błony śluzowej żołądka, przyczyniają się do upośledzenia 
pracy układu pokarmowego, owrzodzenia żołądka i dwunastnicy, co może w efekcie 
końcowym prowadzić do perforacji przewodu pokarmowego [13]. Geldanamycyna, 
stosowana w terapii przeciwnowotworowej, wywołuje wiele działań niepożądanych,  
w tym bardzo groźną hepatoksyczność [14]. Natomiast przyjmowanie przeciwalergicznego 
i przeciwzapalnego prednizonu może prowadzić m.in. do immunosupresji, a w połączeniu  
z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększa ryzyko aktywacji choroby 
wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego [15]. Wykryta digitoksyna, stosowana  
w chorobach serca, uznawana jest za silną truciznę [16], podobnie jak środek pobudzający 
centralny układ nerwowy - pikrotoksyna [17]. Przyjmowanie wielu zidentyfikowanych 
farmaceutyków jest niezalecane dla kobiet w ciąży, np. karbamazepina może powodować 
wady wrodzone płodu  [18]. W wodzie basenowej obecny był także silnie odurzający 
noracymethadol - syntetyczny lek opioidowy, objęty Jednolitą konwencją o środkach 
odurzających [19], a w Polsce należący do wymienionych w Ustawie o przeciwdziałaniu 
narkomanii [20].  

Duże zagrożenie dla zdrowia osób kąpiących się mogą powodować również 
zidentyfikowane w wodzie basenowej sterydy anaboliczne (AAS), silnie wpływające  
na równowagę hormonalną organizmu, oraz pestycydy: cypermetryna z grupy pyretroidów, 
które wprawdzie są mało toksyczne, jednak po wchłonięciu dużych dawek mogą działać 
szkodliwie na układ nerwowy [21], lub endryna, należąca do tzw. „parszywej dwunastki” 
trwałych zanieczyszczeń organicznych (POPs). Według Rozporządzenia WE nr 1272/2008 
(CLP), połknięcie endryny grozi nawet śmiercią, działa ona również toksycznie  
w kontakcie ze skórą.  

Zidentyfikowane w badanej wodzie związki z grupy AAS były w przeszłości 
stosowane w medycynie, jednak nierzadko prowadziły do efektów ubocznych, gorszych  
od samej leczonej choroby. Obecnie są często stosowane przez sportowców jako forma 
chemicznego dopingu. Ich przyjmowanie - pomimo wielu działań niepożądanych - wciąż 
jest w większości krajów (w tym w Polsce) legalne [22]. Stosowanie sterydów 
anabolicznych jest jednak całkowicie zabronione w oficjalnym sporcie przez władze 
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Ich obecność w wodzie basenowej może 
prowadzić do nieświadomego przyjęcia zabronionej substancji przez profesjonalnego 
sportowca. Tymczasem wykrycie  nawet nieznacznego stężenia tych związków we krwi 
prowadzi zazwyczaj do dyskwalifikacji zawodnika.  
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Tabela 1 
Wykaz zidentyfikowanych w wodzie basenowej mikrozanieczyszczeń 

Table 1 
The list of micropollutants identified in swimming pool water 

Grupa Nazwa CAS 
Wzór 

sumaryczny 
Masa 

molowa 

Domieszki 
przemysłowe 

1-fenylo-1,2-butanodiol 22607-13-2 C10H14O2 166,22 
2,4-dimetylobutaran dimetylu 2121-68-8 C9H16O4 188,22 

octan brassicasterolu 2458-53-9 C30H48O2 440,70 
trans-3,4,5-trimetoksy-β-metylo- 

β-nitrostyren 
5556-76-3 C12H15NO5 253,25 

1,3-di-izo-propylonaftalen 57122-16-4 C16H20 212,33 
Α-D-glukopiranozyd, 2- (acetylamino)  

-2-dezoksy-3-0- (trimetylosililo)-butyloboron  
6082-04-8 C9H17NO6 235,10 

kwas ftalowy 88-99-3 C8H6O4 166,14 
chlorek metylu 1448-36-8 C25H42O5 422,60 

kwas 1,4-benzenodwukarboksylowy,  
ester bis (2-etyloheksylowy) 

6422-86-2 C24H38O4 390,564 

N-butylo-benzenosulfonamid 3622-84-2 C10H15NO2S 213,29 
cytrynian acetylotributylu 77-90-7 C20H34O8 402,48 

Składniki leków 

O-benzyloseryna 4726-96-9 C10H13NO3 195,22 
kwas karbobenzoksy-L-asparaginowy 1152-61-0 C12H13NO6 267,24 

dikarbobenzoksyarginina 53934-75-1 C22H26N4O6 442,47 
Z-L-glutamina 2650-64-8 C13H16N2O5 280,28 
cyklobarbital 52-31-3 C12H16N2O3 236,27 

batilol 544-62-7 C21H44O3 344,57 
spironolakton 52-01-7 C24H32O4S 416,57 

metaproterenol 586-06-1 C11H17NO3 211,25 
oleamid 301-02-0 C18H35NO 281,48 

geldaramycyna 30562-34-6 C29H40N2O9 560,64 
digitoksyna 71-63-6 C41H64O13 764,95 

4-etoksybenzoesan etylu (PEEB) 23676-09-7 C11H14O3 194,23 
valtrate 18296-44-1 C22H30O8 422,47 

ibuprofen 15687-27-1 C13H18O2 206,28 
fluprednisolon 53-34-9 C21H27FO5 378,43 
simwastatyna 79902-63-9 C25H38O5 418,57 

prednizon 53-03-2 C21H26O5 358,43 
beclometazon 4419-30-0 C22H29ClO5 408,92 

norgestrel 6533-00-2 C21H28O2 312,45 
demecolcina 477-30-5 C21H25NO5 371,43 

karbamazepina 298-46-4 C15H12N2O 236,26 
melezytoza 597-12-6 C18H32O16 504,44 
resorcinol 699-83-2 C8H8O3 152,15 

Dodatki  
do żywności 

oksym fenylopirogronu 3682-17-5 C9H9NO3 179,18 

Witaminy i ich 
pochodne 

24,25-dihydroksycholecalcyferol 40013-87-4 C27H44O3 416,65 
ergocalciferol 50-14-6 C28H44O 396,65 

retinol 68-26-8 C20H30O 286,45 
calcitriol 32222-06-3 C27H44O3 416,64 
fenretinid 65646-68-6 C26H33NO2 391,55 
ergosterol 57-87-4 C28H44O 396,65 

Stymulanty 
kofeina 58-08-2 C8H10N4O2 194,19 

pikrotoksyna 124-87-8 C30H34O13 602,58 
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Grupa Nazwa CAS Wzór 
sumaryczny 

Masa 
molowa 

Pestycydy 
endryna 72-20-8 C12H8Cl6O 380,90 

cypermetryna 52315-07-8 C22H19Cl2NO3 416,30 

Hormony 
aldosteron 52-39-1 C21H28O5 360,44 

estron 53-16-7 C18H22O2 270,37 
11-oxoandrosteron 1231-82-9 C19H28O3 304,43 

Składniki 
kosmetyków 

hedion 24851-98-7 C13H22O3 226,32 
quassin 76-78-8 C22H28O6 388,46 

benzofenon-8 BP-8 131-53-3 C14H12O4 244,25 
kwas oleinowy 112-80-1 C18H34O2 282,46 

Składnik 
smakowo- 

-zapachowy 
γ-dodekalakton 2305-05-7 C12H22O2 198,31 

Opoid noracymethadol 1477-39-0 C22H29NO2 339,47 

Fitochemikalia 

N- (N-benzyloksykarbonylo-beta-l-aspartylo)-
buty-d-glukozamid kwasu metylowego  

C19H26N2O10 442,42 

tris (tert-butylodimetylosililoksy) arsan  C18H45AsO3Si3 468,73 
1-(2-acetoksyetylo)-3,6- 

diazahomoadamantan-9-onu 
 C13H21N3O3 267,32 

1,8-di (4-nitrofenylometylo) -3,6-
diazahomoadamantan-9-onu 

 C23H24N4O5 436,46 

2-mirystynoilo-panteteina  C25H44N2O5S 484,70 
Β-hydroksykarbochamina 16625-11-9  C19H26N2O 298,43 

izo-allocholan etylu 256-328-1 C26H44O5 436,63 
5,6,7,8,9,10-heksahydro-9-metylospiro [2H-l, 

3benzoksazyno-4,1'-cykloheksano] -2-tio 
 C20H27NOS 329,50 

(5β)-cholestan-3-on, cyclic 1,2-ethanediyl aetal,  C29H50O2 430,38 
corymbolon 97094-19-4 C15H24O2 236,35 

2,7-difenylo-1,6-diokso-pirydazyno 
[4,5, 2 ', 3'] pirolo [4 ', 5'-d] pirydazyna 

 C20H13N5O2 355,35 

rhodopin 105-92-0 C40H58O 554,90 
brassicasterol  C28H46O 398,68 

2- [4-metylo-6- (2,6,6-trimetylocykloheks-l-
enylo) heksa-1,3,5-trienylo] cykloheks-l-eno-l-

karboksyaldehyd 
 C23H32O 324,24 

betulina 473-98-3 C30H50O2 442,72 
rutamarin 14882-94-1 C21H24O5 356,42 

3-hydroksyspirost-8-en-11-on  C27H40O4 428,29 
Sterydy 

anaboliczne 
(AAS) 

oxymetolon 434-07-1 C21H32O3 332,48 
methandriol 521-10-8 C20H32O2 304,47 
tiomesteron 2205-73-4 C24H34O4S2 450,65 

 
Obecność kofeiny w wodzie basenowej jest szczególnie groźna dla diabetyków, 

ponieważ powoduje zwiększenie insulinooporności [23].  

Wnioski 

 Zidentyfikowane w wodzie basenowej mikrozanieczyszczenia podzielono na 13 grup. 
Najliczniejszą z nich stanowiły składniki leków. Zidentyfikowano 23 różne 
mikrozanieczyszczenia z tej grupy. Bardzo liczną grupą mikrozanieczyszczeń, których 
obecność wykazano w badanej wodzie, były fitochemikalia (18 związków). Jako 
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osobne grupy mikrozanieczyszczeń wydzielono hormony (3 zidentyfikowane związki) 
oraz witaminy i ich pochodne (6 wykrytych związków).  W grupie domieszek 
przemysłowych sklasyfikowano 11 mikrozanieczyszczeń. W badanej wodzie 
basenowej wykazano obecność 4 składników kosmetyków (w tym 1 filtr UV),  
3 sterydów anabolicznych, 2 pestycydów, 2 stymulantów oraz po jednym związku  
z grup: opoidy, dodatki do żywności, składniki smakowo-zapachowe. 

 Wykazana w pracy obecność mikrozanieczyszczeń z makrogrupy PPCPs w badanym 
obiekcie basenowym budzi wątpliwość, czy aktualnie stosowane metody oczyszczania 
wody basenowej zapewniają takie jej właściwości, które nie stanowią zagrożenia  
dla zdrowia użytkowników. Współczesna technologia basenowa wymaga oceny pod 
kątem usuwania mikrozanieczyszczeń z makrogrupy PPCPs z wody basenowej. 
Współobecne w wodzie basenowej substancje różnego typu mogą współdziałać  
ze sobą, powodując negatywne skutki zdrowotne. Dlatego konieczne są dalsze badania 
dotyczące występowania mikrozanieczyszczeń z makrogrupy PPCPs w środowisku 
wody basenowej oraz ich przemian zachodzących w instalacjach. 

Podziękowania 

Pracę sfinansowano ze środków na badania kierunkowe młodych naukowców 
przyznane dla Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej  
nr BKM / 554 / RIE-4/2017. 
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THE OCCURRENCE OF MICROPOLLUTANTS  
FROM PPCPS MACRO GROUP IN SWIMMING POOL WATER 

Institute of Water and Wastewater Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice 

Abstract:  Maintaining the microbial water quality in order to inhibit the spread of infections and diseases is the 
priority for every swimming pool owners and managers. There is a number of disinfectants that have been used for 
swimming pool, which potentially produce a wide range of disinfection by-products (DBPs). These 
micropollutants are produced by reaction with organic and inorganic matter entering swimming pools by their 
users. Besides DBPs there are many others micropollutants from PPCPs macro group (Pharmaceuticals and 
Personal Care Products) that are nowadays identified in swimming pool water. This article describes research 
conducted on the school swimming pool water. Qualitative chromatographic analysis have shown the presence 
of more than 100 micropollutants that have not been identified in these environment yet, including medicines, 
hormones, vitamins, industrial admixtures or cosmetic ingredients. Gas chromatography with GC-MS detection 
and electron ionization followed by SPE (Solid Phase Extraction) was used to identify the compounds. 

Keywords: micropollutants, swimming pool water, GC-MS, SPE  

 


