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1 Introducció 
 
 

1.1 Objectiu del treball 
 
 
L‟aigua és fonamental per la vida, pel que la contaminació i l‟escassetat d‟aquesta és 
un tema de màxima actualitat. 
 
Els principals contaminants que pot tenir una aigua es classifiquen, segons la seva 
constitució, en orgànics i inorgànics, tot i que generalment són els microcontaminants 
orgànics els que provoquen problemes més greus de contaminació d‟aigües. Aquest, 
és un fenomen cada vegada més important degut al increment constant de la 
producció de substàncies orgàniques sintètiques. Es calcula que, en l‟actualitat, el 
nombre de compostos orgànics sintètics és de 1,8 milions, i de fet cada any se‟n 
sintetitzen de nous. Desafortunadament, quantitats prou significatives van a parar a les 
aigües naturals. 
 
L‟aigua pot contenir una gran varietat de microcontaminants orgànics pel que és 
important optimitzar-ne l‟anàlisi, generalment per cromatografia de gasos i 
espectròmetre de masses (CG-EM), però no es pot fer de forma directe; abans cal 
extreure‟n els contaminants. 
 
L‟objectiu principal d‟aquest projecte es l‟optimització d‟un mètode d‟extracció dels 
microcontaminants orgànics en aigües residuals de les indústries i de les depuradors. 
En aquest treball s‟ha assajat dos mètodes: “extracció en fase solida” i extracció líquid 
–líquid”. Els extractes de les mostres s‟analitzen per CG-EM. 
 
Experimentats els dos mètodes d‟extracció de microcontaminants orgànics en aigües, 
el que resulti més adequat s„aplicarà a les mostres problema. Els 10 compostos 
orgànics que s‟analitzaran seran: xilè, toluè, cienol, cresol, triclosan, 2-metilnaftalina, 
carbamazepina, tetralina, càmfora i galaxolide. 
 
El mètode s‟ha aplicat a 4 mostres de la depuradora de Manresa, que tracta les aigües 
residuals de Sant Joan de Vilatorrada i de Manresa. Amb l‟objectiu de determinar 
l‟evolució dels compostos orgànics durant el procés de depuració. Els punts escollits 
són: sortida del decantador primari (DP), sortida de la bassa anòxica (BA), sortida de 
la bassa òxica (BO) i sortida del decantador secundari (ST). 
 
 

1.2 Abast del treball 
 
 
En un primer estadi es consulten referències d‟àmbit científic, per tal de conèixer: les 
característiques que ha de reunir l‟aigua potable, els microcontaminants que s‟hi 
acostumen a trobar, així com els procediments usats per tal analitzar-la. En aquest 
treball s‟emfatitza especialment dos mètodes d‟extracció de contaminants orgànics en 
aigües: extracció en fase sòlida i extracció líquid –líquid. 
 
Focalitzat l‟estudi, s‟experimenten els mètodes d‟extracció en el laboratori de química. 
Quan ja s‟ha establert el mètode, s‟experimenta amb mostres de depuradora per tal de 
comprovar com evolucionen durant el procés. 
 
 


