
Resum 

L’objectiu d’aquest projecte és optimitzar un mètode d’extracció per tal d’analitzar els 

microcontaminants orgànics que es troben en aigües residuals. En aquest estudi s’ha 

partit d’aigües residuals de la depuradora de Manresa. Es fan servir dos tipus 

d’extraccions: la de fase sòlida i la líquid –líquid. 

 

El primers capítols (2, 3, 4) de la memòria del projecte estan centrats en l’explicació 

tècnica dels conceptes necessaris relacionats amb el tema que s’estudia. A 

continuació, bé la part experimentals (5) i per últim els casos pràctics (6) on s’hi 

expressen els resultats i les conclusions extretes en aquest estudi. 

 

En la part experimental (5) s’hi mostra totes les proves que s’han realitzat per tal 

d’optimitzar l’extracció, sigui en fase sòlida o bé líquid –líquid. 

 

S’ha treballat amb quatre mostres de diferents punts de la depuradora d’aigües de 

Manresa: sortida del decantador primari (DP), sortida de la bassa anòxica (BA), sortida 

de la bassa òxica (BO) i per últim la sortida del decantador secundari (ST). 

 

A partir dels resultats obtinguts es pot dir: 

 

 La columna que dóna millors resultat en l’extracció en fase sòlida i mínimes 

interferències en l’anàlisi per CG-EM és la ISOLUTE, de la casa IST. 

 

 A més, en aquest estudi, s’ha estudiat com evolucionen els microcontaminants 

orgànics al llarg del procés de depuració de les aigües de Manresa. 

 

 S’ha conclòs en què els dos mètodes: l’extracció en fase sòlida i l’extracció 

líquid –líquid, donen resultats semblants però es prioritza l’ús de la SPE per ser 

més sostenible: es generen menys residus de solvents. 

 

 Per extracció SPE s’ha comprovat que alguns contaminants disminueixen en el 

transcurs de la depuració fins al punt que poden arribar a desaparèixer, com és 

el cas de: la carbamazepina, el cresol i la tetralina, i d’altres que disminueixen 

significativament com: el xilè, el toluè, el cienol, el triclosan, la galaxolide i la 

càmfora. 

 

 En futurs estudis, caldria continuar analitzant les aigües depurades per tal de 

poder disminuir la concentració dels microcontaminants, fent que l’aigua sigui 

més pura. 

 


