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Resum 

Aquest projecte té sentit gràcies a l’ajuda rebuda per part de l’Agència de Residus de 

Catalunya que ha subvencionat el 50% del cost total del projecte. L’objectiu de l’estudi és 

que l’empresa col·laboradora BREINCO pugui produir i comercialitzar un panot de 

formigó no estructural que contingui un alt percentatge d’àrid reciclat. Des de l’Agència 

de Residus s’ha valorat molt positivament la valorització d’aquests residus per a la seva 

reutilització com a “matèria prima” de nous productes. Fins al moment  Breinco fabrica 

panots amb un 15% d’àrid reciclat, i tal i com es pot comprovar en aquest projecte 

s’acabarà trobant una fórmula que permetrà que el panot de formigó estàndard de 

l’empresa contingui un 50% d’àrid procedent de la demolició i la construcció.  

L’objectiu principal del projecte és trobar una nova formulació per al formigó no 

estructural de l’empresa BREINCO que integri un alt percentatge d’àrid reciclat provinent 

de la demolició i la construcció. Per tal d’assolir aquest objectiu s’ha hagut de treballar 

directament als laboratoris de qualitat de l’empresa analitzant en primer lloc el tipus de 

formigó que s’utilitza per a la fabricació de formigons no estructurals, i els àrids (reciclats 

i naturals) que els diferents proveïdors subministren a BREINCO. Un cop analitzades les 

matèries primeres i la composició del formigó no estructural de l’empresa, s’ha proposat 

noves formulacions per a les peces estàndard que incorporin percentatges superiors de 

reciclat i se’n ha estudiat els resultats obtinguts mitjançant proves de tracció absorció i 

altres. D’aquesta manera s’ha pogut avançar en el projecte de forma empírica fent noves 

provetes al laboratori i observant-ne els resultats. Finalment i gràcies a la col·laboració 

del departament de logística, planificació i producció de la fàbrica s’ha aconseguit passar 

de les provetes experimentals del laboratori a les mostres de producció a mida real. 

Aquestes mostres han estat de nou analitzades i estudiades per tal de millorar la 

formulació proposada i obtenir d’aquesta manera un panot de formigó compost d’àrid 

reciclat que compleixi les característiques necessàries per tal de poder ser 

comercialitzada i distribuïda.  

Aquest projecte ha estat supervisat en tot moment pel director de qualitat de Breinco 

(Raul del Val), el gerent de l’empresa URBE (Arnau Viaplana) i el Sr. Martí Madorell de 

l’Agència de Residus de Catalunya. Al mateix temps que s’ha realitzat el projecte també 

s’ha dissenyat una planta de reciclatge d’àrids per a l’empresa BREINCO, fet que ha 

ajudat a entendre millor quin és el procés de neteja d’aquests àrids i la importància 

d’obtenir un àrid reciclat de qualitat a l’hora de mantenir les característiques físiques dels 

panots de formigó dissenyats posteriorment.  
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1. Prefaci 

Aquest projecte té origen i sentit gràcies a l’empresa URBE ENGINOVA, empresa per 

la que vaig estar treballant durant la realització del projecte i posteriorment com a 

consultor en altres projectes, i a l’empresa BREINCO, dedicada a la fabricació de 

formigó no estructural. Per aquest motiu crec necessari fer en primer lloc una petita 

presentació d’aquestes dos empreses.  

 

1.1. URBE ENGINOVA 

URBE és una empresa fundada l’any 2004 dedicada inicialment a l’enginyeria 

d’instal·lacions, obtenció de llicències d’activitats, i a la construcció en general ja que 

gràcies a la incorporació de diferents arquitectes va aconseguir-se consolidar com a 

arquitectura i enginyeria oferint un paquet molt complert i atractiu per a les 

constructores. Fins al 2008 l’empresa va créixer de forma exponencial realitzant 

projectes per tot Catalunya i part de l’estat Espanyol . Arrel de la crisis que afecta 

fortament al nostre país i especialment a la construcció, URBE s’ha hagut de 

reinventar per tal de no desaparèixer. Actualment és una enginyeria especialitzada en 

l’eficiència energètica, les energies renovables i el medi ambient. Una de les línies 

d’actuació que ha estat clau per a la realització d’aquest projecte ha estat l’aposta de 

l’empresa per la R+D+i. 

1.2. BREINCO 

Breinco és una empresa dedicada a la fabricació de formigons no estructurals amb 

més de 40 anys d’experiència en el sector. Igual que a URBE la ciris ha afectat molt a 

l’empresa però tot i així ha aconseguit mantenir-se gràcies a la gran varietat de 

productes que ofereixen i a la qualitat d’aquets. BREINCO tot i els temps difícils ha 

sabut mantenir el seu departament de R+D per tal de treure sempre nous productes 

que s’adaptin millor a les necessitats de cada moment. Un de les característiques 

d’aquesta empresa és la consciencia per el medi ambient i la millora constant dels 

seus productes intentant que siguin sempre el més sostenible possibles. Tot i això la 

crisis ha afectat durament a l’empresa, que amb 3 anys ha disminuït la seva producció 
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en més d’un 50% i a principis del 2012 va haver de realitzar un ERE. 

1.3. Origen del projecte 

Aquest projecte neix de la mà d’aquestes dues empreses. La conjuntura actual 

socioeconòmica provoca que empreses com BREINCO es vegin obligades a disminuir 

costos per seguir sent competitives i que enginyeries com URBE busquin nous 

projectes i nous reptes per tal de no ser arrastrades per la crisis. BREINCO ja 

incorporava en el seu formigó un petit percentatge d’àrid reciclat i degut al seu cost 

inferior i a la sostenibilitat del producte es va plantejar investigar per tal d’augmentar 

aquest percentatge en les seves peces.  

Per a la realització del projecte es va demanar una subvenció a l’Agència de Residus 

de Catalunya que va ser atorgada i que ha contribuït a fer possible aquest projecte. 

Per aquest motiu, ha existit des del primer i fins a l’últim dia un seguiment per part de 

l’agència de residus del projecte, i s’ha hagut de demostrar que els recursos empleats 

i el temps dedicat al projecte han estat òptims i els resultats obtinguts han estat els 

que s’esperaven.  

 

 

 

 

 



Disseny d’un panot de formigó amb un alt contingut d’àrid reciclat Pág. 7 

 

2. Introducció 

El projecte s’inicia des de l’enginyeria URBE, instal·ladora i amb molta experiència en el 

sector de la construcció. Degut la crisis que ha afectat de forma molt notòria al sector de 

la construcció URBE ha optat per reconvertir-se i seguir aportant solucions als seus 

clients per tal de poder-se mantenir en el mercat aportant un nou valor afegit. Degut a les 

bones relacions existents entre URBE i BREINCO es va pensar que una bona manera de 

reduir costos en el procés de fabricació de BREINCO i contribuir també en la millora i el 

respecte el medi ambient era reutilitzant l’àrid provinent de les demolicions i 

construccions que en general va a parar a abocadors. D’aquesta manera BREINCO 

aconsegueix un àrid de qualitat com a matèria primera amb un cost molt inferior  a l’àrid 

natural.  

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal del projecte és aconseguir una nova formulació per al formigó no 

estructural que es fabrica a l’empresa Breinco que contingui un alt contingut d’àrid 

reciclat provinent de les demolicions i la construcció. Per tal de complir aquest objectiu, la 

nova peça haurà de complir els mateixos requisits que les peces que es fabriquen 

actualment a BREINCO, per tant haurà de passar totes les proves de qualitat realitzades 

al laboratori per tal d’assegurar el bon comportament d’aquestes a l’hora de realitzar 

qualsevol obra.  

L’empresa Breinco també està molt interessada en aquest projecte per tal de reduir 

costos en l’obtenció de matèria primera. Actualment una tona d’àrid natural pot costar 

entre 10 i 12 euros, en canvi una tona d’àrid reciclat està valorada entre els 4 i 6 euros. 

Per tant la reducció de costos en quant a matèries primeres és molt interessant per a 

Breinco. Per aquest motiu, en paral·lel a aquest projecte, s’ha fet un estudi i un projecte 

per a construir en uns terreny contigus a la fàbrica de Breinco, una planta de tractament 

d’àrids que serviria per subministrar tota la matèria primera necessària per a l’empresa.  

Finalment, cal mencionar també com a objectiu la valorització d’aquest tipus de residus. 

El principal interès de l’Agència de Residus, i el motiu per el què s’ha rebut la subvenció, 

és la valorització dels residus de la construcció i demolició. D’aquesta manera 
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s’aconsegueix disminuir el volum de residus d’aquest tipus i per tant disminuir el volum de 

residus dels abocadors. 

2.2. Abast del projecte 

Aquest projecte s’inicia a finals de l’any 2010 y s’ha realitzat durant tot el 2011 i part del 

2012. Per a tal d’assolir els objectius proposats i complir amb els requeriments de 

l’agència de residus de Catalunya, han intervingut en aquest projecte el sr Àngel Sitjà, 

gerent de l’empresa BREINCO i el Sr. Arnau Viaplana, gerent de l’empresa URBE, en 

qualitat de directors del projecte i peces clau a l’hora de la presa de decisions; el senyor 

Raul del Val com a responsable de qualitat i jo mateix ( Pau Roma) com a cap de 

projecte. Ha estat necessària també la col·laboració dels tècnics del laboratori a l’hora de 

realitzar provetes i/o ajudar a la interpretació dels resultats obtinguts, i la participació del 

departament de medi ambient de URBE per tal d’aportar noves idees i ajudar també a la 

interpretació dels resultats que s’han obtingut al laboratori de BREINCO.  

Jo mateix com a responsable i coordinador del projecte m’he encarregat d’integrar les 3 

parts participants (BREINCO, URBE i l’agència de Residus de Catalunya), per tal 

d’assolir l’objectiu principal i aconseguir el producte final desitjat.  

 



Disseny d’un panot de formigó amb un alt contingut d’àrid reciclat Pág. 9 

 

3. Fonaments teòrics 

 

Un cop exposat l’objectiu fonamental de dissenyar una nova peça de formigó no 

estructural que contingui un alt percentatge d’àrid reciclat, és necessari realitzar 

prèviament una breu explicació teòrica sobre el formigó i la metodologia que s’utilitza per 

a la seva fabricació. 

3.1. Dosificació del formigó 

Els mètodes de dosificació de formigons tenen per finalitat trobar les proporcions exactes 

a l’hora de fer la barreja dels diferents components que formen el formigó, per aconseguir 

peces de determinades característiques de consistència, resistència, durabilitat, etc. 

No existeix un mètode únic de dosificació, se n’utilitza un o un altre en funció de les 

condicions que es volen assolir. Tots els mètodes teòrics per dosificar el formigó són 

orientatius, per això les proporcions definitives s’hauran de definir mitjançant proves al 

laboratori. 

Els elements bàsics que constitueixen el formigó són: 

1. Aigua 

2. Ciment 

3. Àrids 

4. Additius 

 

3.1.1. Aigua 

L’aigua prové bàsicament de la que s’afegeix directament a l’amasat del formigó, però 

també s’ha de tenir en compte l’aigua procedent de la humitat dels àrids, i si s’escau 

també la que incorporen els additius. 
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L’aigua requerida químicament per a la hidratació dels components anhídrids del ciment 

està al voltant del 23%. Utilitzar aquesta quantitat en la dosificació faria impossible la 

maniobrabilitat de la mescla, per això s’han d’utilitzar percentatges més elevats a no ser 

que s’utilitzin additius superplastificants. Si el formigó s’ha tractat amb molta més aigua 

de la necessària deixarà un gran volum de forats quan es vaporitzi. 

3.1.2. Ciment 

El ciment és el component que actua com a lligant dels altres elements que formen el 

formigó. La resistència del ciment i dels formigons resultants està estretament lligada. 

Aquesta és més alta com major sigui el contingut de silicat de tricalci i d’aluminat tricàlcic, 

i com més fins siguin aquests.  

La resistència mecànica proporcionada pel ciment influeix no només la constitució 

mineralògica i la relació ciment/aigua utilitzada, sinó també la temperatura del curat, el 

tipus i la proporció d’addicions i la finor del material sortint del molí.  

El tipus de ciment a utilitzar s’escull en funció de la utilitat del formigó que es vol fer. La 

quantitat del ciment en el formigó es troba limitada, sempre s’intenta introduir la mínima 

quantitat possible de ciment ja que és el material més car dels que composen el formigó. 

A més a més, la docilitat dels fins, la resposta davant dels atacs químics, l’alcalinitat 

provocada durant la hidratació i la resistència, entre d’altres, són raons suficients per 

aplicar el ciment en la quantitat i la qualitat necessàries.  

El formigó es pot fabricar amb poc ciment si és l’adequat, i es combina amb les quantitats 

d’aigua necessàries i el àrids de mida màxima i granulometria precisa. 

 

El ciment de Breinco 

El ciment que s’utilitzarà per a la realització de les proves a BREINCO és CEM I 52,5 R. 

És el ciment més freqüentment utilitzat per BREINCO, en funció de l’època de l’any. En 

general als mesos més freds s’acostuma a utilitzar aquest mentre que els mesos més 

càlids es fa servir el CEM I 42,5 R. A continuació és mostra una taula amb les principals 

característiques d’aquests dos ciments:  
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3.1.3. Àrids 

Els àrids són l’element més abundant del formigó, arribant a ocupar aproximadament un 

80 % del volum total i el 75% del pes, i és per això que es pot afirmar el paper important 

que representen. No només serveixen com a material de replè sinó que exerceixen una 

influencia directa en les resistències mecàniques.  

En general, la variació de la granulometria de les sorres, depenent de les diferents mides, 

tindran variacions de les importants propietats. Un major quantitat d’àrids de diàmetre 

molt petit suposarà una major superfície específica que implicaria, haver d’utilitzar més 

quantitat d’aigua que provocaria una disminució en la qualitat del formigó. Per tant s’ha 

de donar especial atenció a l’excés de fins.  

Els àrids han d’estar nets, sense impureses ni pols. L’adherència del ciment serà major 

quant més rugosa sigui la superfície. 

3.1.4. Additius 

Els additius són productes que, afegits al formigó en el moment de l’amasada, tenen com 

a finalitat modificar les propietats del formigó. Els additius no poden superar el 5% del 

pes total. 

Taula 1 :Comparació entre els ciments utilitzats a Breinco 
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Els additius utilitzats a Breinco 

En la realització de les proves s’utilitzarà un plastificant i un hidrofugant. S’han escollit 

aquests additius ja que són els que utilitza BREINCO a la fabricació i en la realització 

d’assajos.  

El plastificant s’utilitza a la mescla com el reductor d’aigua i com el fluïdificant, augmenta 

la treballabilitat del formigó i permet obtenir formigons fluids. Presenta un efecte 

secundari nociu que és el risc de segregació quan s’utilitza en dosis elevades. El 

plastificant mesclat amb l’hidrofugant aconsegueix un increment de l’autonomia de la 

mescla sense arribar a provocar retards importants en el fraguat.  

L’Hidrofugant està presentat en forma líquida. La seva baixa viscositat permet una fàcil 

dispersió a tota la massa de formigó per millorar l’acabat superficial, reduir l’aparició 

d’eflorescències i augmentar la impermeabilitat i la hidrofobicitat de la peça a l’aigua. 

El plastificant utilitzat és un additiu especialment desenvolupat per a la producció de 

peces de formigó de consistència seca, que optimitza la reologia del formigó per una 

còmoda aplicació i una millora en la qualitat total de les peces.  

Les principals propietats dels additius utilitzats són: 

 

ADDITIU PROPIETATS 

Hidrofugant 
BASFF 

- Redueix i fins i tot inhibeix l'aparició de eflorescències. 
 
- Millora la resistència als cicles gel-desgel. 
 
- Retarda el creixement d'algues i molsa a la superfície de 

formigó. 
 
- No altera (fins i tot homogeneïtza) l'acabat superficial. 

 
- Millora l'estabilitat i uniformitat del color en el cas d'utilitzar 

pigments. 
 

- No altera el color del formigó blanc. 
 

- Redueix l'absorció d'aigua de la peça (Millora  impermeabilitat). 
 
- Millora la durabilitat de la peça. 

 
- Redueix l'acumulació de brutícia a la superfície de formigó. 

 
- No pertorba el temps d'enduriment ni la evolució de 
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resistències mecàniques. 
 

- Fàcilment dispersable. 
 

- No conté dissolvents 

Plastificant 
BASFF 

 
- Ajusta la reologia del formigó sec per aconseguir un còmode 

rendiment de la maquinaria. 
 

- Incrementa la capacitat de reduir el temps de compactació 
necessari per aconseguir la densitat desitjada. 
 

- Incrementa la tolerància enfront a lleugeres vibracions en el 
contingut d’aigua. 
 

- Millora les resistències inicials i finals. 
 

- Permet reduir el temps de curat. 
 

- Incrementa la compacitat i redueix la permeabilitat de les 
peces.  
 

- Millora la durabilitat.  
 

- Incrementa el grau d’hidratació del ciment. 
 

 

3.2. L’àrid reciclat 

En un context general, s’entén per àrid reciclat aquell “àrid resultant del processament de 

materials inorgànics utilitzats prèviament en la construcció”. La matèria primera per a la 

seva obtenció, són doncs, els materials petris generats com residu durant els processos 

de construcció i demolició. 

Els residus de Construcció i demolició són de naturalesa fonamentalment inerta, per tant 

tenen un poder de contaminació relativament baix. Poden tenir el seu origen en el 

desenvolupament de grans obres d’infraestructura o en activitats com la demolició, les 

reformes, les rehabilitacions o la implantació de serveis. 

Generalment provenen dels enderrocaments d’edificis i infraestructures, o del rebuig de 

materials en obres de nova construcció, reparació, remodelació i rehabilitació. 

Taula 2 : Principals característiques dels additius utilitzats 
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Aquests residus estan formats principalment de formigó, totxos, teules, materials 

ceràmics, fustes, vidres, plàstics, mescles bituminoses, i d’altres residus procedents de la 

construcció i la demolició. Estan codificats en el capítol 17 de la Llista Europea de 

Residus. 

A Espanya el percentatge de reciclatge s’aproxima al 15 %, tot i que menys d’una tercera 

part del material es comercialitza com a producte reciclat (àrids per a bases, subbases, 

drenatges, sorres i graves...). La major part s’utilitza per a la restauració de canteres, o  

per a reomplits.  

L’ús de les fraccions fines de l’àrid reciclat de formigó implica, entre altres inconvenients, 

un augment molt notable de la retracció per assecat i de la fluència, a causa de la major 

quantitat d’aigua que precisen a la seva dosificació. Per això, a Europa només es permet 

l’ús de les fraccions gruixudes que redueixen notablement les diferències pel que fa a un 

formigó amb àrids convencionals. 

Si la substitució de l’àrid gros convencional és menor o igual al 20%, les propietats 

mecàniques romanen pràcticament constants. Quan s’emprin percentatges majors de 

substitució els efectes sobre les mateixes poden representar una limitació en diferents 

casos. 

L’obtenció de l’àrid reciclat procedeix de dues fonts o orígens principals associats, 

respectivament, als residus fruit del propi procés de construcció i a la demolició o 

deconstrucció d’estructures existents. Independentment d’altres factors, aquest origen 

indueix diferents característiques en l’àrid, fonamentalment vinculades a l’envelliment i 

grau d’hidratació del morter adherit, el qual sempre està present, en major o menor 

mesura, en l’àrid reciclat procedent del formigó.  

En l’Annex B hi ha una amplia caracterització de l’àrid reciclat, del procés d’obtenció 

d’aquest i de la seva problemàtica.  
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4. Determinació experimental de les propietats de 

l’àrid reciclat 

 

Per tal d’assolir l’objectiu del projecte, formular una nova peça de formigó amb un alt 

contingut de reciclat, és necessari conèixer a la perfecció l’àrid reciclat amb el que es 

treballa. Tal i com s’ha exposat anteriorment, les propietats d’aquest tipus d’àrid poden 

variar molt en funció de la seva procedència. Els materials de la construcció utilitzats en 

pobles costaners poden ser molt diferents dels que s’utilitzen en zones de l’interior, i la 

procedència dels àrids naturals també serà diferent. Per aquest motiu s’ha analitzat al 

laboratori de Breinco diferents mostres d’àrid reciclat.  

A l’Annex B s’explica la metodologia d’experimentació utilitzada.  

Per a l’anàlisi dels àrids s’ha realitzat al laboratori les següents proves: 

 

a) CORBES GRANULOMÈTRIQUES: Descriure la sistemàtica adoptada per 

controlar quantitativament el percentatge d’àrid retingut en cada un dels tamisos 

b) CONTINGUT EN AIGUA: Descriure la sistemàtica adoptada per controlar 

quantitativament el contingut en aigua dels àrids subministrats 

c) DETERMINACIÓ DE DENSITAT D’ÀRIDS: Descriure la sistemàtica adoptada per 

obtenir un valor quantitatiu i orientatiu d’una de les característiques de l’àrid. 

d) DETERMINACIÓ DEL REBUIG: Descriure la sistemàtica adoptada per a obtenir el 

valor quantitatiu del percentatge de sorres de diàmetres inferiors a 0,063 mm. 

e) DETERMINACIÓ DE LA COMPOSICIÓ: Descriure el procés per analitzar i 

separar els diferents materials que formen l’àrid reciclat. 

f) EQUIVALENT DE SORRA: Descriure la sistemàtica adoptada per controlar 

quantitativament i qualitativament el contingut en argiles i coloides de les sorres 

subministrades. L’equivalent de sorra és un valor numèric entre 0 i 100, que, 

aproximadament, representa el contingut en argiles i coloides de les sorres. 
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4.1. Resultats 

L’estudi s’ha realitzat a partir de dos àrids diferents provinents del mateix proveïdor: 

TecnoCatlana de Runes. S’ha escollit aquest proveïdor ja que és l’empresa que 

actualment subministra àrid reciclat a Breinco.  

TecnoCatalana de Runes és una empresa ubicada al polígon industrial de les 

Franqueses del Vallès, que tracta aproximadament unes 920 T/dia (200.00 T/any). La 

planta treu dos productes que interessen a Breinco que són: la sorra 0 – 5 mm i la 

graveta 5- 12 mm. Aquests dos tipus d’àrid reciclat són els que s’han analitzat al 

laboratori per separat. 

GRAVETA 5 – 12 

Per aquest tipus d’àrid s’han realitzat les 

proves explicades anteriorment exceptuant 

l’equivalent en sorres, ja que la mida de l’àrid 

és suficientment gran com per tenir un 

equivalent en sorres molt petit o pràcticament 

nul. 

Es va demanar una mostra d’aquest tipus 

d’àrid, a partir d’aquesta mostra s’han extret quatre provetes diferents de uns 250 grams 

cadascuna, que les utilitzarem per mesurar la granulometria i el rebuig de cada una de 

les provetes.  

Els resultats s’anoten a la llibreta i després es crea una base de dades exel per poder-los 

tractar fàcilment. 

Per a l’estudi de la determinació del contingut 

d’aigua s’han escollit 4 mostres de uns 500 grams 

cadascuna, per realitzar l’anàlisi de densitats 

s’omple la proveta fins a obtenir el volum de 1 litre, 

es pesa i es segueix la metodologia explicada en 

els annexes (també s’han realitzat 4 proves 

Imatge 1 : Mostres de l'àrid reciclat 

Imatge 2 : Àrid reciclat en un bany d’aigua 

per extreure’n l’absorció 
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diferents). Finalment per a l’estudi de la composició s’extreu una mostra de uns 600 

grams aproximadament. 

A partir d’aquestes dades s’ha creat un document per poder-les analitzar amb facilitat i 

se’n han extret els següents resultats: 

 

Propietats dades 

Humitat 1,61 % 

Equivalent sorra 0,00 

Filler ( < 0.063 mm ) 2,38 % 

Gra mig ( mm ) 6,30 mm 

Densitat real 1,87 

Retenció aigua 7,89 % 

% espai buit 40,60 

Densitat aparent 1,21 

Densitat vibrada 1,33 

Densitat amb aigua 1,41 

Index Hausner 0,91 

 

 

El Filer és el que s’anomena rebuig, com menys filer tinguem millor, ja que vol dir que la 

part de sorres i fins és menor. 

L’índex de Hausner ens indica la facilitat de compactació del material. És el coeficient 

entre la densitat vibrada i la densitat aparent. Com més petit sigui indica que serà més 

fàcil de compactar el material mitjançant la vibració de les màquines que pressionen per 

fabricar les peces de formigó. 

Graves % acu % ret. 

Base 1,28 1,28 

0,16 4,35 3,07 

2 16,70 12,35 

4 29,33 12,63 

5 47,82 18,49 

6,3 74,22 26,41 

8 98,01 23,79 

10 100,00 1,99 

12,5 100,00 0,00 

Taula 3 : Taula de propietats i granulometria de l’àrid reciclat 5-12 
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A partir de les granulometries obtingudes se’n extreu el següent gràfic que representa la 

corba granulomètrica: 
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Gràfica 1 : Corba granulomètrica de la graveta reciclada 5-12 

Una dada curiosa és el gra mig, que en aquest cas és d’uns 6,3 mm, quan realment el 

que TecnoCatalana de runes indica que està venent és un gra entre 5 i 12 mm. Si ens 

fixem en la gràfica s’observa que hi ha més d’un 15% de l’àrid inferior a 2mm, és a dir 

que l’àrid que està sortint de TecnoCatalana de Runes no és 5 -12 sinó que és 0 -12. 

Aquesta dada s’haurà de tenir en compte a l’hora de pensar la composició del formigó. El 

percentatge de fins és bastant elevat, i pot donar problemes en la dosificació del formigó.  

L’absorció d’aigua també és una dada important, ja que ens indica la quantitat d’aigua 

que reté l’àrid. Com que el formigó està compost entre altres per aigua, s’ha de tenir en 



Disseny d’un panot de formigó amb un alt contingut d’àrid reciclat Pág. 19 

 

% en composició de materials

0,3
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0,6
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Formigó
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Guix

Paper i fusta

Metall

Plàstic

Fins

compte que una part d’aquesta serà absorbida per l’àrid. Lògicament, l’àrid reciclat tindrà 

un absorció d’aigua superior a l’àrid natural, ja que com s’ha explicat anteriorment està 

compost per impureses com el guix que poden fer variar aquest coeficient. L’absorció 

d’aquest àrid reciclat és bastant elevada, possiblement es deu a que hi ha un alt 

percentatge d’àrid fí, on la quantitat de morter adherit i de residus és superior. Tot i així 

aquesta dada entra dintre de la normalitat en quant a l’aborció per a àrids reciclats que 

està entre el 4 i el 10 %. 

Com s’observa en la gràfica anterior, el diàmetre més abundant en aquest tipus d’àrid 

reciclat és el de 6,3 mm, tot i que la mostra es reparteix bastant homogèniament entre els 

2 i els 8 mm, presentant molt pocs fins i pocs elements grollers a partir dels 10 mm.  

Pel que fa a la composició global de la mostra, es representa a la Figura 1. En aquesta 

es veu que el formigó és el material més abundant, arribant al 91,8 % en pes de la 

mostra total. El segueixen la ceràmica i el quitrà, i la resta de materials hi presenta un % 

molt baix, per sota de l’1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 : Composició en % de la mostra total d’àrid reciclat. 
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En la següent figura, es representa la composició en % de pes segons el diàmetre de la 

mostra. Cal destacar que en el tamís de 12,5 no hi va quedar cap residu de mostra 

retingut. 

En les diferents mides de diàmetre es repeteix aproximadament el patró de composició 

de la mostra general amb alguns canvis de %, sobretot en la ceràmica i el quitrà (un dels 

materials més problemàtics a l’hora de fabricar les peces, degut a la seva flexibilitat). Per 

exemple, als 5 mm hi ha el % més alt de ceràmica, mentre que la fracció on es troba més 

quitrà és la de 8 mm. La fracció <0,16 mm està composada en la seva totalitat per 

materials fins, però en el total només suposa un 0,3%. Per contra, la fracció de 10 mm es 

troba composta de formigó en el 100 %.  

 

  

Figura 2 : Composició en % de la mostra total d’àrid reciclat en funció de la mida del gra. 
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SORRA 0 – 5 (TecnoCatalana de Runes) 

En aquest cas s’han realitzat totes les proves explicades 

excepte l’estudi de la composició ja que la mida d’aquest 

dificulta molt la seva separació per compostos. 

El procediment seguit ha estat el mateix que en l’estudi 

de la grava 5 -12; 4 mostres de 250 grams per veure’n la 

granulometria i el rebuig, 4 mostres de uns 500 grams 

cadascuna per trobar l’absorció d’aigua, i per realitzar 

l’anàlisi de densitats s’omple la proveta fins a obtenir el 

volum de 1 litre, es pesa i es segueix la metodologia 

tal i com s’ha explicat anteriorment. 

Dades recopilades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propietats % 

Humitat 3,62 

Equivalent sorra 70,86 

Filler ( < 0.063 mm ) 10,90 

Gra mig ( mm ) 0,80 

Densitat real 1,96 

Retenció aigua 29,03 

% espai buit 33,06 

Densitat aparent 1,25 

Densitat vibrada 1,47 

Densitat amb aigua 1,49 

Index Hausner 0,85 

Graves % acu % ret. 

base 7,37 7,37 

0,16 38,99 31,62 

2 65,33 26,34 

4 84,06 18,72 

5 91,85 7,79 

6,3 96,74 4,89 

8 98,50 1,76 

10 98,95 0,45 

12,5 100,00 1,05 

Imatge 3:  Tamís per a l’obtenció de 

la corba granulomètrica 

Taula 4 : Propietats de l’arid 0-5 de 

TecnoCatalana de Runes 
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L’equivalent de sorra ens indica en forma de percentatge la quantitat de gra de diàmetre 

inferior a 0,125 existeix en la nostra mostra. En aquest cas el 70,86% de la mostra estava 

per sobre del diàmetre especificat. Aquesta dada ens serveix per veure quina quantitat 

de sorra hi ha entre els 0,125 i els 0,063. 

Si s’observen les dades, es veu que la quantitat d’aigua retinguda és molt superior als  

valors anteriors, és un fet normal ja que en aquest cas la sorra és molt més fina que l’àrid 

analitzat anteriorment. 

Les densitats d’aquesta sorra reciclada, són molt semblants a les de la graveta reciclada, 

de fet  l’origen és el mateix, però es separa la part de grava de les sorres, per tant és 

lògic que els resultats siguin semblants. 

A continuació es mostra la corba granulomètrica d’aquest àrid:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 2 : Corba granulomètrica de la sorra reciclada 0-5 

 

En aquest cas el gra mig és de 0,80 mm, i si s’observa la gràfica es pot veure que més 

del 60% de la mostra te un gra inferior a 0,63 mm. La proporció de sorres més grans de 2 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

base 0,125 0,63 1,25 2 2,5 3,15 3,55 4

% retingut % acum mitjana



Disseny d’un panot de formigó amb un alt contingut d’àrid reciclat Pág. 23 

 

mm no arriba al 10%, de tot això és dedueix que la sorra proporcionada per 

TecnoCatalana de Runes té una granulometria molt fina. 
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5. Comparativa entre àrids utilitzats 

5.1. Introducció 

A continuació s’exposa la anàlisis comparatiu realitzat entre els diferents àrids utilitzats a 

BREINCO, per tal de poder realitzar la substitució d’un àrid natural per un de reciclat i 

poder extreure diferents conclusions i per dissenyar diferents prototips de panots amb 

continguts variats d’àrid reciclat. D’aquesta manera es podran realitzar les proves 

necessàries al laboratori, i fer una bona planificació per a realitzar les proves industrials.  

Per a l’estudi i la comparativa ha estat imprescindible l’ajuda rebuda pels tècnics del 

laboratori de BREINCO, i per a realitzar el disseny de les noves peces a construir, s’ha 

reunit l’equip de direcció de BREINCO per tal de decidir quina era la opció més correcta 

per tal que tingui sortida al mercat. 

5.2. Formulació de la peça estàndard de Breinco 

Per tal de fer una correcta comparativa dels àrids s’ha de tenir clar quina és la 

formulació actual de les peces de Breinco. S’ha escollit com a referència la peça MASA-

llosa 60x40x7 cm gris, que és una peça que actualment fabrica BREINCO. Aquesta peça 

té la següent composició:  

 

MATERIAL PROVEIDOR 
M1 M2 TOTAL 

% KG % KG % KG 
Grava 5-12 Àrids Garcia 12,45 300,00   10,30 300,00 

Ull de perdiu 0-4 Àrids Garcia  6,22 150,00   5,15 150,00 
Reciclat PE 5-12 TecnoCatalana 8,3 200,00   6,87 200,00 

Arena fina norm. 0-5 Guixeres 37,34 900,00   30,90 900,00 
Anivi fi Guixeres 18,67 450,00   15,45 450,00 

Arena Bellpuig Sorres Bellpuig   26,27 132,00 4,53 132,00 
Arena fina rentada TER Sorres del Ter   52,35 263,00 9,03 263,00 

TOTAL 82,97 2000,00 78,62 395,00 82,22 2395,00 
Ciment dragon Al 52,5 Proveïdor E 16,59 400,00 20,90 105,00 17,34 505,00 

TOTAL 16,59 400,00 20,90 105,00 17,34 505,00 
Rheofit 790 Basf 0,33 8,00 0,42 2,10 0,35 10,10 

Basf PL-E/13 Basf 0,10 2,40   0,08 2,40 
Neobelle KB Basf   0,06 0,31 0,01 0,31 

TOTAL 0,43 10,40 0,48 2,41 0,44 12,81 
TOTAL 100,00 2410,40 100,00 502,41 100,00 2912,81 

Taula 5 : Formulació de la peça estàndard  
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M1 i M2 fa referència a la capa base (M1) o a la doble capa (M2). Breinco per tal de 

millorar l’aspecte superficial de les seves peces finals, fabriquen peces amb doble capa, 

sent aquesta capa exterior molt més fina que la capa base que és la que aporta les 

qualitats físiques i necessàries de la peça. 

En aquest capítol apareixen fórmules de peces que són pròpies de Breinco. Les fórmules 

corresponen a peces que actualment estan al mercat i Breinco prefereix mantenir una 

certa confidencialitat amb aquestes dades. 

A continuació es realitza un estudi comparatiu entre els àrids utilitzats a Breinco per 

fabricar aquesta peça estàndard i els àrids reciclats analitzats en el capítol anterior.  

La metodologia d’experimentació utilitzada és la mateixa que en l’apartat anterior. A 

continuació és mostren els resultats obtinguts dels anàlisis realitzats al laboratori i la 

comparació entre àrid reciclat i natural de granulometries similars.  

La comparativa entre els àrids naturals i els àrids reciclats es troba en l’Annex C. 

5.3. Càlcul de la corba de Fuller i de la corba de la peça 

estàndard  

5.3.1. CORBA DE LA PEÇA ESTÀNDARD  

Per tal de poder fer comparacions i realitzar un estudi complert per a la dosificació de la 

peça, s’ha calculat quina és la corba granulomètrica d’una peça estàndard de formigó. 

S’ha escollit com a referència la peça MASA-llosa 60x40x7 cm gris, que és una peça que 

actualment fabrica BREINCO.  

Com es pot observa a la taula 5 aquesta peça està formada per dos capes; una primera 

capa base (M1) que representa el 82,75% del total de la peça, i una doble capa (M2) que 

és la capa superficial de la peça que li dóna la estètica desitjada per BREINCO. L’anàlisi 

que es realitzarà es centra única i exclusivament en la capa base, ja que és la capa de la 

peça que dona les característiques físiques desitjades, i d’aquesta manera es manté 

constant sempre la doble capa intentant que no variï l’estètica de la peça. Si s’intentés 

introduir àrid reciclat a la part superficial de la peça, és a dir a la doble capa, 
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possiblement quedarien partícules de reciclat a la vista, i no s’obtindria l’estètica desitjada 

per l’empresa. 

La capa base com es mostra a la taula 5, està formada per Grava 5-12 provinent d’àrids 

García, ull de perdiu, reciclat 5-12, Arena fina Guixeres i Anivi fi.  Tots aquest àrids han 

estat estudiats i comparats anteriorment amb els àrids reciclats tractats al laboratori. 

Com que es té la granulometria de cada un dels àrids que formen la capa base, i les 

proporcions de cadascun d’aquest per a fer les peces de formigó, s’ha pogut dibuixar la 

corba granulomètrica de la peça. El principal problema ha estat de nou els tamisos que 

s’utilitzen al laboratori. Degut a que la peça està formada per àrids amb granulometries 

molt diferents, al laboratoris s’han utilitzat dos tamisos; un primer tamís que va des dels 0 

fins als 4 mm, i un segon tamís per a àrids més grans que va del 0 – 12,5 mm. Tots els 

àrids estudiats s’han fet passar per aquests dos tamisos, d’aquesta manera s’ha 

aconseguit tenir una millor precisió de la granulometria de cada àrid. A l’hora d’ajuntar les 

dades s’ha creat una nova escala (la mateixa que la de la corba de Fuller) per tal de 

poder agrupar els dos grups de dades. . Un cop obtinguda cadascuna de les corbes 

granulomètriques de cada àrid, s’ha multiplicat pel percentatge de representació en la 

peça i s’han sumat totes les corbes. D’aquesta forma s’aconsegueix una única corba que 

serà la corba granulomètrica de la capa base. Aquesta corba té la següent forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 6 : Granulometria de la peça Masa IIosa gris de Breinco  

 

Graves % acumulat 
base 2,72 
0,125 21,88 
0,63 37,82 
1,25 51,16 

2 58,45 
2,5 67,49 

3,15 73,13 
3,55 75,68 

4 78,10 
5 81,78 

6,3 88,40 
8 95,06 
10 100,00 

12,5 100,00 
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Gràfica 3 : Corba granulomètrica de la peça MASA-llosa 60x40x7 gris de 

BREINCO. 

 

5.3.2. COMPARATIVA ENTRE LA CORBA DE FULLER I DE LA  PEÇA 

 

A continuació es compara la corba granulomètrica de la capa base amb la corba teòrica 

de Fuller (a l’annex I s’explica com s’ha obtingut aquesta corba): 
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Gràfica 4 : Comparació entre la corba de Fuller i la granulometria de la peça 

MASA-llosa 60x40x7 gris de BREINCO. 

 

Com s’observa a la figura 15, la corba referent a la peça que fabrica BREINCO està 

formada per un percentatge més elevat de fins que la corba teòrica de Fuller. Com s’ha 

comentat anteriorment, la corba de Fuller fa referència al formigó estructural, en canvi 

BREINCO fabrica formigons no estructurals, per tant és normal que les corbes no siguin 

exactament iguals, però tot i això es comprova que tenen una forma molt semblant. 

L’única diferència és el percentatge més elevat d’àrids fins que incorpora el formigó de 

BREINCO. 
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6. Noves formulacions amb àrid reciclat 

Un cop analitzats i comparats cadascun dels àrids utilitzats arriba el moment de crear 

noves formulacions amb diferents continguts de reciclat que es creu que poden obtenir 

uns valors òptims per el projecte. 

Es parteix inicialment de la peça estàndard analitzada que s’observa que té un 

percentatge d’àrid reciclat del 6,87 %, i que està composta per la majoria de materials 

analitzats anteriorment.  

A partir d’aquesta peça analitzada anteriorment, s’intentarà introduir de manera lògica 

l’àrid reciclat, substituint els àrids i les sorres originals.  

6.1. Possibles reformulacions de la peça final 

A continuació es proposen diferents repartiments estequiomètrics de la peça per a 

obtenir un percentatge més elevat d’àrid reciclat intentant mantenir igual la corba 

granulomètrica de la peça. 

6.1.1. RECICLAT 1 

Una primera composició a estudiar és la substitució de l’anivi fi per el reciclat  0-5. Degut 

a què les corbes eren pràcticament idèntiques s’espera obtenir una peça que no variï 

gaire les seves propietats: 

 

% KG %  KG % KG
Grava 5 -12 Proveïdor A 12,45 300,00 10,67 300,00

Ull de perdiu 0 - 4 Proveïdor A 6,22 150,00 5,33 150,00
Reciclat PE 0 - 12 Tecnocatalana 8,30 200,00 7,11 200,00

Arena fina norm. 0 -3,5 Proveïdor B 37,34 900,00 32,00 900,00
Reciclat - PE 0-3.5 Tecnocatalana 18,67 450,00 16,00 450,00

Arena C Proveïdor C 26,27 132,00 3,75 105,55
Arena fina rentada D Proveïdor D 52,35 263,00 7,48 210,30

TOTAL 82,97 2000,00 78,62 395,00 82,35 2315,85
Ciment dragon Al 42,5 Proveïdor E 16,59 400,00 20,90 105,00 17,21 483,96

TOTAL 16,59 400,00 20,90 105,00 17,21 483,96
Hidrofugant Proveïdor F 0,33 8,00 0,42 2,10 0,34 9,68
PL - E/13 Proveïdor F 0,10 2,40 0,09 2,40

Neobelle KB Proveïdor F 0,06 0,31 0,01 0,25
TOTAL 0,43 10,40 0,48 2,41 0,44 12,33
TOTAL 100,00 2410,40 100,00 502,41 100,00 2812,13

TOTALMATERIAL PROVEÏDOR M1 M2

Taula 7  Composició de la peça MASA-llosa 60x40x7 gris de BREINCO, substituint 

anivi fi per àrid reciclat, on M1 fa referència a la capa base i M2 a la doble capa.  
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En aquest cas la proporció de reciclat és del 22,32 % del total (27 % sense tenir en 

compte el ciment). Si es comparen les corbes granulomètriques d’aquesta composició i 

de la peça inicial s’obté:  
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Gràfica 5. Comparació de la peça reciclat 1 amb la peça estàndard i la corba de Fuller. 

S’observa que la corba de la nova peça i de l’estàndard són pràcticament iguals, de fet 

estan superposades. Per tant, es dedueix que pot ser una bona composició a estudiar i 

analitzar els resultats obtinguts. Les possibles variacions en les propietats del formigó no 

s’haurien de veure afectades per la diferència de granulometries. S’haurà de tenir en 

compte a l’hora de calcular l’aigua a afegir el percentatge d’àrid reciclat que té aquesta 

peça, ja que com s’ha explicat anteriorment la retenció d’aigua és més elevada, per tant 

la quantitat d’aigua necessària per aquests àrids és superior. 

 

6.1.2. RECICLAT 2 

Una altra composició interessant per estudiar pot ser la substitució de la grava 5 -12  per 

el reciclat 5 – 12, al mateix temps que es substitueix l’anivi fi per reciclat 0 – 5.  
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 Taula 8 . Composició de la peça MASA-llosa 60x40x7 gris de BREINCO, substituint 

grava 5-12 i anivi fi per àrid reciclat, on M1 fa referència a la capa base i M2 a la doble 

capa.  

 

En aquest cas el percentatge de reciclat és del 32,61 % o del (39,45 % sense el ciment). 

Aquesta segona composició té la següent corba granulomètrica: 
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% KG %  KG % KG
Reciclat - Graveta 5-12 Tecnocatalana 12,45 300,00 10,67 300,00

Ull de perdiu 0 - 4 Proveïdor A 6,22 150,00 5,33 150,00
Reciclat - Graveta 5-12 Tecnocatalana 8,30 200,00 7,11 200,00
Arena fina norm. 0 -3,5 Proveïdor B 37,34 900,00 32,00 900,00

Reciclat - PE 0-5 Tecnocatalana 18,67 450,00 16,00 450,00
Arena C Proveïdor C 26,27 132,00 3,75 105,55

Arena fina rentada D Proveïdor D 52,35 263,00 7,48 210,30
TOTAL 82,97 2000,00 78,62 395,00 82,35 2315,85

Ciment dragon Al 52,5 Proveïdor E 16,59 400,00 20,90 105,00 17,21 483,96
TOTAL 16,59 400,00 20,90 105,00 17,21 483,96

Hidrofugant Proveïdor F 0,33 8,00 0,42 2,10 0,34 9,68
PL - E/13 Proveïdor F 0,10 2,40 0,09 2,40

Neobelle KB Proveïdor F 0,06 0,31 0,01 0,25
TOTAL 0,43 10,40 0,48 2,41 0,44 12,33
TOTAL 100,00 2410,40 100,00 502,41 100,00 2812,13

TOTALMATERIAL PROVEÏDOR M1 M2
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Gràfica 6. Comparació de la peça reciclat 2 amb la peça estàndard i la corba de Fuller. 

Un cop més les corbes són semblants, per tant en aquest sentit no s’espera que 

s’obtinguin massa problemes. S’observa que s’ha substituït la graveta Garcia (proveïdor 

A) per el reciclat 5-12, ja que ha augmentat una mica el percentatge d’àrid de gra petit. El 

percentatge de reciclat és bastant elevat i les propietats físiques de la peça es poden 

veure més afectades. 

 

6.1.3. RECICLAT 3 

Una altra possibilitat interessant a estudiar és substituir la Arena fina normal 0 -3,5 

Proveïdor B que té un percentatge molt important a la peça resultant, per el Reciclat PE 0 

-5 de TecnoCatalana de Runes: 

 

 

 

Taula 9. Composició de la peça MASA-llosa 60x40x7 gris de BREINCO, substituint arena 

fina per àrid reciclat, on M1 fa referència a la capa base i M2 a la doble capa. 

En aquest cas el percentatge d’àrid reciclat introduït és del 37,7 % (45,68% sense tenir 

en compte el ciment). Les corbes granulomètriques dels dos materials substituïts són 

molt semblants, tot i que el reciclat porta un percentatge més elevat de fins.  

% KG %  KG % KG
Grava 5 -12 Proveïdor A 12,45 300,00 10,67 300,00

Ull de perdiu 0 - 4 Proveïdor A 6,22 150,00 5,33 150,00
Reciclat - Graveta 5-12 Tecnocatalana 8,30 200,00 7,11 200,00

Reciclat - PE 0-5 Tecnocatalana 37,34 900,00 32,00 900,00
Anivi fi Proveïdor A 18,67 450,00 16,00 450,00

Arena C Proveïdor C 26,27 132,00 3,75 105,55
Arena fina rentada D Proveïdor D 52,35 263,00 7,48 210,30

TOTAL 82,97 2000,00 78,62 395,00 82,35 2315,85
Ciment dragon Al 52,5 Proveïdor E 16,59 400,00 20,90 105,00 17,21 483,96

TOTAL 16,59 400,00 20,90 105,00 17,21 483,96
Hidrofugant Proveïdor F 0,33 8,00 0,42 2,10 0,34 9,68
PL - E/13 Proveïdor F 0,10 2,40 0,09 2,40

Neobelle KB Proveïdor F 0,06 0,31 0,01 0,25
TOTAL 0,43 10,40 0,48 2,41 0,44 12,33
TOTAL 100,00 2410,40 100,00 502,41 100,00 2812,13

TOTAL
MATERIAL PROVEÏDOR

M1 M2
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Gràfica 7. Comparació de la peça reciclat 3 amb la peça estàndard i la corba de Fuller. 

Un cop més les corbes són semblants. Serà interessant veure quins són els resultats 

obtinguts finals. 

 

6.1.4. RECICLAT 4  

Per últim es proposa una peça en què tota la capa base és àrid reciclat. És interessant 

veure i avaluar quines són les propietats que tindrà aquesta peça que s’espera que siguin 

molt diferents de la resta de peces tractades. 

% KG %  KG % KG
Reciclat - Graveta 5-12 Tecnocatalana 12,45 300,00 10,67 300,00

Reciclat - PE 0-5 Tecnocatalana 6,22 150,00 5,33 150,00
Reciclat PE 0 - 12 Tecnocatalana 8,30 200,00 7,11 200,00
Reciclat - PE 0-5 Tecnocatalana 37,34 900,00 32,00 900,00
Reciclat - PE 0-5 Tecnocatalana 18,67 450,00 16,00 450,00

Arena C Proveïdor C 26,27 132,00 3,75 105,55
Arena fina rentada D Proveïdor D 52,35 263,00 7,48 210,30

TOTAL 82,97 2000,00 78,62 395,00 82,35 2315,85
Ciment dragon Al 52,5 Proveïdor E 16,59 400,00 20,90 105,00 17,21 483,96

TOTAL 16,59 400,00 20,90 105,00 17,21 483,96
Hidrofugant Proveïdor F 0,33 8,00 0,42 2,10 0,34 9,68
PL - E/13 Proveïdor F 0,10 2,40 0,09 2,40

Neobelle KB Proveïdor F 0,06 0,31 0,01 0,25
TOTAL 0,43 10,40 0,48 2,41 0,44 12,33
TOTAL 100,00 2410,40 100,00 502,41 100,00 2812,13

M2 TOTALMATERIAL PROVEÏDOR M1
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Taula 10. Composició de la peça MASA-llosa 60x40x7 gris de BREINCO, substituint 5 

àrids per reciclat, on M1 fa referència a la capa base i M2 a la doble capa. 

 

El percentatge de reciclat total d’aquesta peça és del 68,66% (83,06 % sense tenir en 

compte el ciment). Aquesta nova composició té la següent corba granulomètrica: 
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Gràfica 8. Comparació de la peça reciclat 4 amb la peça estàndard i la corba de Fuller. 

D’aquesta última proba no s’espera obtenir resultats bons, però servirà per a possibles 

comparacions amb un cas extrem 
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6.2. Assajos amb provetes de laboratori 

Per tal de poder estudiar les 4 formulacions d’àrid reciclat definides anteriorment, i abans 

de fer proves industrials a mida real, s’han elaborat una sèrie de provetes de laboratori 

amb les mateixes concentracions d’àrid ciment i additius que en la peça original.  

6.2.1. Realització de les provetes de laboratori  

Les provetes que es realitzen al laboratori són una mostra a escala de la peça 

dissenyada. S’utilitzen per tenir una idea aproximada de si el disseny es correcte, però 

cal tenir en compte que els resultats comparats amb les proves de les peces reals poden 

variar molt, ja que la mida d’aquestes provetes és de més o menys 6x9x1,5 cm, i el pes 

aproximat de cadascuna d’elles és d’uns 220 g, mentre que la llosa real mesura 60x40x7 

cm i té un pes aproximat d’uns 36 Kg.  

 

     

Imatge 4 :. Llosa real (a l’esquerra) i proveta (a la dreta). 

 

INSTRUMENTS I MÀQUINARIA UTILITZADA 

 

- Balança amb precisió mínima d’1 g. 

- Estufa (capaç de mantenir la temperatura entre 100 ºC i 110 ºC). 

- Recipient metàl·lic amb volum mínim d’1 litre. 

- Molí de laboratori.  

- Màquina de premsa manual. 
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Imatge 5 : Aparell de compressió manual (a l’esquerra) i molí de laboratori (a la dreta). 

 

PROCEDIMENT 

Per a cada prova s’han realitzat dues peces 

diferents, una primera mostra on l’àrid 

utilitzat és més humit (ja que s’ha agafat 

directament l’àrid de l’acopi), i una segona 

mostra amb l’àrid prèviament assecat en 

una estufa. D’aquesta manera es poden 

extreure conclusions en funció de la 

humitat de l’àrid i de l’absorció d’aquest.  

En primer lloc s’agafa una mostra de 

cada un dels àrids que són necessaris 

per a fer la peça i s’introdueixen a l’estufa per tal d’obtenir l’àrid sec. Es deixa reposar 

l’àrid tota la nit. Les proporcions que s’utilitzen per a fer les provetes són exactament les 

mateixes que les que s’utilitzen per fer la peça industrial, la diferència recau en el pes i la 

mida de la peça. En aquest cas la massa utilitzada per a la realització d’un seguit de 

panots industrials és de 2.410 Kg, i les peces obtingudes tenen un pes aproximat d’uns 

35 Kg. Per fer les provetes al laboratori s’han agafat les mateixes quantitats però amb 

una escala de 1/2.000. És a dir, per a fer la peça estàndard la composició és la següent:  

 

Imatge 6 : Àrids i additius utilitzats a la mescla 



Disseny d’un panot de formigó amb un alt contingut d’àrid reciclat Pág. 37 

 

Imatge 8.  Medició dels grams 

d’additius necessaris. 

MATERIAL PROVEÏDOR 
PES  PEÇA REAL PES PROVETA 

% KG % G 
Grava 5 -12  Garcia 12,45 300,00 12,45 150,00 

Ull de perdiu 0 - 4 Garcia 6,22 150,00 6,22 75,00 
Reciclat PE 5 - 12  Tecnocatalana 8,30 200,00 8,30 100,00 

Arena fina norm. 0 -5 Guixeres 37,34 900,00 37,34 450,00 
Anivi fi Garcia 18,67 450,00 18,67 225,00 

Ciment dragon Al 
52,5 

Ciment Molins 16,59 400,00 16,59 200,00 

Rheofit 790 Basf 0,33 8,00 0,33 4,00 
Basf PL - E/13 Basf 0,10 2,40 0,10 1,20 

TOTAL   100,00 2410,40 100,00 1205,20 
 

Taula 11 Composició de la proveta estàndard. 

Un cop l’àrid és sec, s’utilitza la balança per pesar les quantitats exactes de cada un 

d’ells, i s’introdueixen en el recipient metàl·lic. Aquest es col·loca en el molí del laboratori, 

on es realitza la mescla. S’activa el molí durant uns 2 minuts aproximadament. 

 

Imatge 7 Mescla barrejant-se al molí de laboratori. 

Mentre es fa la mescla al molí es realitza la 

dosificació dels additius. Mitjançant la balança 

s’agafa un got de laboratori amb 500 ml d’aigua i se 

li afegeixen els dos additius necessaris per fer el 

formigó amb les proporcions que indica el full guia. 

S’afegeixen els additius a la mescla del molí, mentre 

aquest continua treballant. Al mateix temps s’afegeix 

aigua poc a poc fins que s’arriba a la 

composició 

desitjada (la dosificació de l’aigua es fa 
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visualment).  

Un cop s’obté la massa de formigó, s’introdueix en el motlle especial per a provetes de 

laboratori i es realitza la compressió manual a la màquina del laboratori. 

     

Imatge 9. Mescla amb la què s’han fet les provetes (a l’esquerra) i mescla dins el motlle 

(a la dreta). 

 

Finalment es deixa d’aplicar pressió i es retira la proveta del motlle. Per a cada mescla 

amb la massa utilitzada se n’obtenen unes 4 o 5 provetes. Aquestes provetes es deixaran 

reposar un mínim de dos dies abans de realitzar els assajos de trencament i d’absorció 

d’aigua.  

 

        

Imatge 10. Mostres de provetes acabades de fabricar.  
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6.2.2. Determinació de la resistència del formigó 

1. Material necessari: 

- Aparell d’assaig de ruptura. 

2. Procediment: 

- Prendre una proveta de formigó i situar-la sobre els suports de l’aparell. 

- Obrir la vàlvula d’aire a pressió fins que la peça es trenqui. 

- Enretirar la peça i anotar el valor de pressió en el que s’ha trencat la peça. 

- Repetir aquests passos per cada tipus de proveta diferent. 

6.2.3. Determinació de l’absorció d’aigua  

1. Material necessari: 

Balança amb precisió mínima d'1 g. 

- Estufa (capaç de mantenir la temperatura entre 100 ºC i 110 ºC). 

- Banyera d’aigua amb clor. 

2. Procediment: 

 

- Prendre les mostres (prèviament trencades) i introduir-les a la banyera. 

- Deixar reposar les mostres durant tot un dia. 

- Extreure-les i pesar-les una per una anotant-ne el seu pes exacte. 

- Introduir les mostres a l’estufa i deixar-les reposar durant tot un dia. 

- Deixar-les refredar fins a temperatura ambient. 

- Extreure-les de l’estufa i pesar-les anotant-ne el seu pes exacte. 

- Realitzar els càlculs d’absorció.. 

3. Expressió dels càlculs i resultats: 

- Calcular el contingut en humitat en forma de percentatge en aigua, segons la 

fórmula següent: 

 

% AIGUA = 100 x ((Mh - Ms) / Mh) 
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Mh = grams d’àrid humit 

Ms = grams d’àrid sec 

6.3. Anàlisis dels resultats de les provetes 

 

De cada masada de reciclat se n’han obtingut 5 provetes, és a dir, un total de 20 

provetes de reciclats amb l’àrid humit i 20 provetes de reciclats amb l’àrid sec. També 

s’ha realitzat una masada per obtenir provetes amb la peça estàndard o original, per tal 

de poder comparar-ne els resultats. 

 

En el moment de comprovar que els dissenys de proveta són vàlids, s’han de dur a terme 

dues proves essencials: la de resistència i la d’absorció d’aigua de les peces. 

 

Primer es presenten les dades referents a la prova de resistència. S’ha elaborat una taula 

amb els resultats, en la que s’expressa la mitjana i la desviació tipus de les dades 

obtingudes de la pressió a la ruptura de les peces fabricades amb àrid humit:  

 

 
PRESSIÓ 

(Bar) 

PRESSIÓ 

(Bar) 

PRESSIÓ 

(Bar) 

PRESSIÓ 

(Bar) 
MITJA (Bar) DESVIACIÓ 

Control 4,5 4,2 5,0 4,6 4,575 0,225 

Prova 1 4,2 4,0 3,9 3,9 4,000 0,100 

Prova 2 3,9 3,8 3,6 3,7 3,750 0,100 

Prova 3 3,6 4,0 4,2 4,0 3,950 0,175 

Prova 4 3,4 3,6 3,6 3,6 3,550 0,075 

 

Taula 12. Resultats per cada proveta amb àrid humit de la pressió a la ruptura. 

Aquesta primera taula fa referència als resultats obtinguts amb l’àrid sense passar per 

l’estufa, a continuació s’exposa la taula per a l’àrid sec. 

 

 
PRESSIÓ 

(Bar) 

PRESSIÓ 

(Bar) 

PRESSIÓ 

(Bar) 

PRESSIÓ 

(Bar) 

PRESSIÓ 

(Bar) 

MITJA 

(Bar) 
DESVIACIÓ 

Prova 1 5,2 5,0 5,3 5,4 4,6 5,10 0,140 
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Prova 2 4,2 4,6 3,2 3,6 4,4 4,00 0,400 

Prova 3 4,2 5,2 4,6 4,6 4,4 4,60 0,200 

Prova 4 4,000 4,2 3,8 4,0 3,8 3,96 0,096 

 

Taula 13. Resultats per cada proveta amb àrid sec de la pressió a la ruptura. 

En primer lloc cal remarcar que per a la primera taula de resultats hi ha només 4 provetes 

per a cada tipus de reciclat, ja que una s’ha guardat per entregar a l’Agència Catalana de 

Residus. Com es pot comprovar, les dades de la segona taula (àrid sec) són més bones 

que les primeres, ja que la pressió de ruptura obtinguda té valors més elevats. Aquesta 

diferència es deu segurament al fet que les primeres provetes es van trencar l’endemà de 

ser elaborades al laboratori, en canvi les segones es van trencar al cap de 3 dies, i la 

resistència la ruptura del formigó millora en funció del temps de maduració de la peça. 

Per això és lògic que els valors de la segona taula augmentin.  

En aquest cas, cal comentar que tots els valors obtinguts són bons. Per aquesta prova es 

considera un valor correcte quan la resistència és semblant a la de la peça estàndard. La 

majoria de valors obtinguts pel reciclat són semblants a la mostra, tot i que una mica 

inferiors, però no són valors extrems.  

S’observa que d’aquests resultats que l’increment d’àrid reciclat fa disminuir la resistència 

a la ruptura. Com més alta és la proporció d’àrid reciclat que porta la proveta, més baixos 

són els valors obtinguts de resistència. 

Tot seguit es mostren les dades referents a l’absorció d’humitat. S’han creat dues taules 

per comparar i avaluar els resultats obtinguts. 

 

 
ABSORCIÓ 

(%) 

ABSORCIÓ 

(%) 

ABSORCIÓ 

(%) 

ABSORCIÓ 

(%) 

MITJA 

(%) 
DESVIACIÓ 

Control 6,72 6,90 6,75 6,62 6,75 0,08 

Prova 1 7,21 8,28 7,63 7,73 7,71 0,29 

Prova 2 8,88 8,91 9,00 9,10 8,97 0,08 

Prova 3 8,80 8,44 8,63 8,25 8,53 0,18 

Prova 4 12,38 12,42 12,21 12,04 12,26 0,14 

 

Taula 14. Resultats per cada proveta amb àrid humit de l’absorció d’aigua. 
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ABSORCIÓ 

(%) 

ABSORCIÓ 

(%) 

ABSORCIÓ 

(%) 

ABSORCIÓ 

(%) 

ABSORCIÓ 

(%) 

MITJA 

(%) 
DESVIACIÓ 

Prova 1 6,38 6,25 6,50 6,65 6,73 6,50 0,13 

Prova 2 9,16 8,80 9,36 6,98 9,05 8,67 0,75 

Prova 3 8,60 8,60 8,97 8,93 9,27 8,87 0,17 

Prova 4 11,78 11,68 11,91 11,60 11,82 11,76 0,10 

Taula 15. Resultats per cada proveta amb àrid sec de l’absorció d’aigua. 

La primera taula fa referència a l’absorció de les peces amb àrid humit, i la segona a 

l’àrid sec. En general, els valors obtinguts són bastant semblants en els dos casos. Cal 

remarcar que de la mateixa manera que passa amb la resistència, a mesura que 

s’augmenta la composició de l’àrid reciclat augmenta també l’absorció d’aigua. Aquests 

resultats s’esperaven, ja que en els anàlisis fets al laboratori sobre l’absorció d’aigua de 

l’àrid reciclat es van obtenir valors d’absorció força elevats. On hi ha més diferència és en 

la Prova 1. 

Cal remarcar que aquests valors són orientatius. Les provetes fetes al laboratori serviran 

com a guia per les proves que es pretenen realitzar després a producció, d’on s’obtindran 

valors reals d’absorció i resistència, valors que no vindran condicionats degut a la mida 

de les provetes en relació a la mida del gra gros. 
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7. Proves de producció  

7.1. Procés de fabricació de les peces 

Un cop realitzades les provetes al laboratori, s’ha cregut necessari extrapolar a mides i 

proporcions reals per tal d’extreure unes conclusions més convincents. Per tant, s’ha 

decidit realitzar les mateixes proves a producció.  

 

 

Imatge 11. Planta on s’han dut a terme les proves de producció. 

 

S’ha dissenyat una planificació per tal d’interrompre el mínim temps possible la producció 

de Breinco. S’ha decidit que les proves s’han de realitzar un dels dies que ja estaven 

planificats per a fabricar aquesta peça, i que durant 4 hores s’ha de parar la producció 

per tal d’obtenir les mostres necessàries. Per tal de poder adaptar el projecte a la 

planificació logística de la producció de Breinco s’han produït peces amb colorant negre, 

ja que eren les que es fabricaven en el moment que es va interrompre la producció. 

Aquest fet no s’havia tingut en compte prèviament. En tots els estudis realitzats s’havia 

pensat en peces sense colorant, tot i això cal dir que el colorant afegit no influeix en la 

composició final de la resta de matèries primeres, i que d’alguna manera ajudarà a 

millorar la qualitat de disseny final de la peça, ja que a l’utilitzar un colorant, els possibles 

grans d’àrid reciclat que podrien quedar a la part superficial de la peça provocant un 

defecte a l’hora de fer la inspecció visual, quedaran amagats. 
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Imatge 12. Cinta transportadora d’àrids. 

 

Les proves s’han fet a la línia de producció Massa, que és de les 4 línies de les que 

disposa Breinco la més moderna: està totalment automatitzada. Els àrids estan distribuïts 

en tolves d’alimentació (n’existeixen 12 de diferents). Mitjançant un programa logístic 

s’introdueixen en un ordinador els quilograms de cada àrid que s’utilitzaran, i es fan 

baixar al molí on es realitzarà la mescla dels àrids i el ciment. Cal destacar que es fabrica 

en doble capa, és a dir que els àrids de la capa base i de la doble capa avançaran per 

línies diferents i els molins, per tant, també seran diferents. 

 

    

Imatge 13. Premsa de producció (a l’esquerra) i peces sortint de la mateixa (a la dreta). 

 

Aquesta línia de producció disposa d’un hidròmetre que mesura la humitat dels àrids 

entrants i calcula la quantitat d’aigua necessària per tal que la mescla sigui òptima. Un 

cop feta la mescla, la massa d’àrids ciment i aigua, avança en paral·lel (doble capa i capa 

base) fins arribar a la premsa. En el procés de premsat s’introdueix la massa de la capa 
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base en un motlle, i es realitza una primera premsada; acte seguit s’avoca la massa 

corresponent a la doble capa, i es fa la segona premsada.  

 

   

Imatge 14. Cambra d’assecatge (a l’esquerra) i peces ja seques (a la dreta). 

 

Un cop premsat es separa el motlle de la pasta de formigó, que s’ha de deixar reposar 3 

dies abans de poder-lo transportar. Les peces es deixen reposar en unes cambres durant 

3 dies i després és procedeix a fer-ne l’etiquetatge corresponent i a envelar-les per a 

transportar-les. 

 

S’ha fet un seguiment constant de tot el procés de producció d’aquestes peces prova de 

reciclat. Com és normal, la teoria de vegades difereix de la pràctica, i a l’hora de 

començar a produir aquestes proves de reciclat van sorgir alguns problemes que no 

estaven previstos. Es va demanar un camió d’àrid reciclat 0-5 a TecnoCatalana de runes, 

ja que no es treballa normalment amb aquest àrid a Breinco, i no n’existia estoc. Aquest 

àrid va arribar amb una humitat del voltant del 12%, molt elevada. A l’hora d’introduir 

l’àrid a la tolva, va costar molt que aquest baixés, ja que s’enganxava a les parets 

produint un tap en el forat de decantació. Finalment es va aconseguir fer baixar l’àrid i 

començar el procés de fabricació, i mitjançant d’hidròmetre es va calcular la quantitat 

necessària d’aigua. Les primeres peces, com era d’esperar van sortir defectuoses (degut 

al canvi d’àrid introduït i a la humitat d’aquest). Tot i això amb l’hidròmetre es va reajustar 

la quantitat d’aigua de treball i la resta de peces van sortir amb un aspecte normal.  

 

Durant el procés d’embalatge i etiquetatge de les proves es va fer un seguiment en tot 

moment juntament amb dos operaris de la fàbrica de la qualitat resultant de les peces. 
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Durant aquesta etapa, hi ha un operari que mitjançant la inspecció visual, extreu les 

peces defectuoses (amb taques a la cara vista, o amb esquerdes). Es va comprovar que 

per a les proves de reciclat 1, 2 i 3, dues peces de cada sèrie de reciclat (de un total de 

unes 70) haguessin sortit defectuoses, i per tant s’haguessin retirat immediatament del 

procés. Aquesta proporció és la mateixa que per a la resta de peces que es fabriquen, 

per tal es pot concloure que la introducció d’àrid reciclat a la capa base no influeix en les 

característiques estètiques de la peça final resultant.   

 

Els resultats obtinguts per el reciclat 4 (tot compost per àrid reciclat), van ser diferents. 

En primer lloc varen sortir 4 peces desfragmentades (trencades), 2 més amb esquerdes 

superficials, i 2 amb taques a la capa superior. Totes les peces produïdes de reciclat 4 

van sortir inflades degut a l’absorció d’aigua. Aquests resultats demostren que introduir 

un 100% d’àrid reciclat és ara mateix, com era d’esperar, molt difícil d’aconseguir. De 

totes maneres és interessant analitzar la ruptura d’aquestes peces per veure si la 

resistència també es veu tan influenciada com l’absorció d’aigua.  

 

 

Imatge 15. Peces embalades a punt per ser transportades 

 

7.2. Anàlisis de les peces al laboratori 

A l’annex D s’exposa la metodologia que s’utilitza a BREINCO i la maquinaria que es fa 

servir per analitzar les proves a mida real provinents de fabricació. A continuació 

s’expressen directament els resultats d’absorció i resistència obtinguts.  
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7.2.1. Resultats 
 

 TRENCAMENT 

Per veure l’evolució de la resistència del formigó s’han realitzat assajos de flexió cada 

setmana (7 dies, 14 dies, 25 dies, i 29 dies). Seguidament s’exposa una taula resum dels 

resultats obtinguts. 

 

 
MITJA 

(MP) 

7 DIES 

(MP) 

15 DIES 

(MP) 

25 DIES 

(MP) 

29 DIES 

(MP) 

MÀXIM 

(MP) 
MÍNIM 
(MP) 

Control 6,08 6,03 6,21 6,16 5,90 7,2 5,1 

Rec1 6,35 5,89 6,34 6,52 6,66 7,0 5,5 

Rec2 6,05 5,53 6,20 6,04 6,44 6,5 5,3 

Rec3 5,47 5,16 5,33 5,69 5,71 6,4 4,6 

Rec4 4,34 3,93 4,99 4,18 4,28 6,8 3,6 

Taula 16. Resultats de trencament per cada proveta. 

 

La primera columna (Mitja) fa referència a la mitjana dels 16 valors analitzats. Cada 7 

dies s’han trencat 4 peces, per tant el valor que apareix per a cada dia fa referència a la 

mitjana dels 4 resultats obtinguts aquell dia.  

La norma indica que la mitja dels valors ha d’estar per sobre de 3,9 MP, i no pot existir 

cap valor per sota dels 2,9 MP. Tots els valors obtinguts al laboratori, per a totes les 

proves realitzades compleixen les indicacions de la norma, fins i tot les peces de reciclat 

4 (amb més de un 80% d’àrid reciclat). En aquest sentit els resultats obtinguts són bons. 

Si s’observen les dades de la Taula 16,  tant el reciclat 1 com el reciclat 2 augmenten la 

seva resistència de forma significativa (als 29 dies). És a dir que la introducció de reciclat 

no només assegura el compliment de la norma, sinó que fins i tot pot millorar en aquest 

sentit les propietats físiques de la peça. 

A continuació es mostren dues gràfiques, la primera recull tots els valors obtinguts de 

totes les proves i la segona fa referència als valors mitjans dels dies que s’han analitzat 

les peces al laboratori de Breinco. 
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Gràfica 9. Valors de trencament de les diferents proves. 
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Gràfica 10. Valors de resistència segons el temps de maduració.  

Com s’observa, en general, la resistència augmenta a mesura que augmenta el temps de 

maduració del formigó. Com ja s’ha comentat tant el reciclat 1 com el reciclat 2, tenen 

valors semblants i fins i tot superiors al control, i s’observa que les corbes de resistència 

en funció del temps de maduració també són semblants. El reciclat 4 és el que obté 

valors més dispersos i més baixos. 

Una altra mesura a tenir en compte és el pes de la peça i la densitat d’aquesta. Com s’ha 

vist en els informes anteriors, l’àrid reciclat té una densitat inferior a l’àrid natural, per tant 

si s’ha fet una substitució en massa d’un àrid per l’altre és normal que el pes i la densitat 
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de les peces disminueixi a mesura que s’incrementa el percentatge de reciclat. A 

continuació es mostren els valors obtinguts del pes i la densitat: 

 

  
CONTRO

L REC1 REC2 REC3 REC4 
Pes (kg) 37,50 37,09 36,65 36,10 34,67 

Pèrdua de pes (%) - 1,10 2,27 3,73 7,56 
Densitat (kg/m 3) 2260,89 2254 2231 2220 2119 

Pèrdua de densitat (%)  - 0,29 1,34 1,80 6,27 
 

Taula 17. Pes i densitat de les diferents peces fabricades 

Com s’observa a la Taula 17, hi ha una clara disminució del pes a mesura que augmenta 

el percentatge de reciclat. Per veure-ho d’una manera més visual es pot observar la 

següent gràfica: 
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Gràfica 11. Pes segons diferents percentatges de reciclat. 

 

Una dada curiosa és la densitat. Si disminueix el pes de la peça hauria de disminuir 

també la densitat d’aquesta:  
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Gràfica 12. Densitat segons diferents percentatges de reciclat. 

 

El percentatge de disminució del pes és superior al de disminució de la densitat. Aquest 

fet ens indica que hi ha també una disminució del volum. 

S’han pres dades de longituds i amplades de totes les peces analitzades per tal 

d’assegurar que el volum i les mides de la peça segueixen complint els requisits de 

fabricació, i efectivament és així. És cert que hi ha una disminució del volum total de la 

peça, però és una variació molt petita. 

La densitat s’ha calculat agafant les mides reals de la peça i dividint el seu volum pel pes 

real de cadascuna de les peces. 

El reciclat 4 té una pèrdua de densitat i de pes més elevada que la resta. La pèrdua de 

pes es deu bàsicament a l’augment de reciclat. En canvi la pèrdua de densitat és deu a 

dos factors bàsics, per una banda a l’augment de reciclat ( i per tant disminució del pes) i 

per altra banda a l’augment del volum de la peça. Aquest tipus de peça quan van sortir 

del procés de fabricació és va observar que estaven inflades, és a dir que havien guanyat 

volum. I amb els anàlisis fets es corrobora que aquest tipus de peça en lloc de perdre 

volum com les altres peces de reciclat, en van guanyar. Aquest fet es deu a l’absorció 

d’aigua que s’estudiarà seguidament.  

 Aquesta disminució de pes i de densitat de les peces s’ha de tenir en compte a l’hora de 

fabricar-les. Es podria augmentar el pes de la peça si s’aconseguís trobar una millor 
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compactació del formigó. De totes maneres aquesta disminució de pes és poc important, 

i tal i com s’ha vist anteriorment no afecta a les propietats mecàniques de la peça, ja que 

la resistència es manté igual, o fins i tot augmenta en alguns casos.  

 ABSORCIÓ D’AIGUA  

A continuació s’estudien els resultats obtinguts per a les diferents absorcions realitzades 

a les peces: 

 

  MITJA 
(ABS) 

INCREMEN
T (%) 

RECICLAT 
(%) 

7 
DIES 
(MP) 

15 
DIES 
(MP) 

25 
DIES 
(MP) 

29 
DIES 
(MP) 

MÀXIM 
(MP) 

MÍNI
M 

(MP) 
Control  5,37 0,00 8,30 5,85 5,83 4,68 5,13 6,5 3,2 

Rec1 6,70 24,62 26,97 7,22 7,08 6,44 6,05 7,5 5,8 

Rec2 7,77 44,52 39,41 8,34 7,97 7,62 7,13 8,6 6,7 

Rec3 7,32 36,13 45,64 7,79 7,76 6,71 6,89 8,2 6,1 

Rec4 10,80 101,05 82,97 11,56 11,53 9,81 10,32 12,0 8,3 

 

Taula 18. Absorció d’aigua segons peces i temps de maduració. 

A la Taula 17 hi ha representats els valors de les diferents absorcions calculades al 

laboratori  de Breinco. La primera columna fa referència al valor mitjà de les 16 mesures 

preses, la segona columna indica l’increment de l’absorció respecte la peça de control, i 

la tercera columna ens indica el % d’àrid reciclat que porta cada tipus de peça. Les 

columnes 4, 5, 6 i 7 corresponen al valor mitjà de les 4 mesures d’absorció preses els 

dies indicats, i les dues darreres columnes indiquen el valor màxim i mínim d’absorció 

trobats. 
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Gràfica 13. Absorció segons diferents provetes i temps de maduració. 

 

La norma indica que el valor mig de les absorcions no pot superar el 6 %. Per tant, els 

valors obtinguts en totes les proves de reciclat no compleixen la norma. Tal i com 

s’explicava en el primer informe, un dels principals problemes de l’àrid reciclat és 

l’absorció d’aigua. Aquest àrid té un % d’absorció molt més elevat que la resta degut als 

residus que porta. Per aquest motiu, ja era d’esperar que els valors fossin més elevats. Si 

ens fixem amb els valors obtinguts de l’absorció al cap de 28 dies de maduració, els 

reciclats 1, 2, i 3 no tenen valors exageradament superiors. El primer que cal tenir en 

compte a l’hora d’analitzar aquestes dades, és el fet que el dia que es van realitzar les 

proves de producció a Breinco, l’àrid reciclat 0- 5 estava molt moll, fins i tot van sortir 

problemes a l’hora de fer baixar aquest àrid per la tolva, ja que s’enganxava a les parets i 

feia un tap a la boca de sortida. 
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Gràfica 14. Absorció segons el percentatge de reciclat. 

 

En aquest gràfic s’observa l’augment del % d’absorció en funció del % d’àrid reciclat 

utilitzat. Una dada important és la disminució de l’absorció entre el reciclat 2 (que conté 

un 39% d’àrid reciclat), i el reciclat 3 ( que en conté un 45%). Aquesta disminució pot ser 

deguda a l`àrid utilitzat. El reciclat 3 conté menys àrid reciclat 5 – 12 però més àrid 0 – 5. 

 Una possible explicació lògica a aquest fenomen és fixar-nos en les densitats dels àrids 

substituïts: 

 

Àrid densitat (g/cm3) %disminusció 
Grava 5 -12  2,65 0,347 

Ull de perdiu 0 - 4 2,58 0,329 
Reciclat PE 5 - 12  1,73 - 

Arena fina norm. 0 -5 2,4 0,183 
Anivi fi 2,38 0,176 

Reciclat 0 -5 PE 1,96 - 

Taula 19. Densitat dels àrids utilitzats i percentatge de disminució respecte làrid substituït 

a les proves  

Si s’observa que la disminució percentual de densitats en les graves és molt més elevada 

que en les sorres. És a dir que a l’hora de fer la substitució de la grava 5-12 per el reciclat 
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5 – 12, la diferència de densitats entre aquestes dues és bastant gran. Aquest fet de fer 

la substitució d’un àrid per un altre àrid menys dens pot ser un factor important en 

l’absorció, ja que si l’àrid és menys dens pot ser que apareguin un major número de 

forats intersticials a la peça i per tant que l’absorció d’aquesta augmenti. La peça final té 

pràcticament el mateix volum que la de control, com s’ha vist l’àrid reciclat té una densitat 

inferior, per tant la distribució d’aquest àrid a la peça originarà un major número de forats 

que els àrids naturals. Si a aquest fenomen se li suma el fet que l’àrid reciclat presenta 

morter, i restes d’altres materials com el guix o quitrà ( tot i haver passat per un procés 

de neteja sempre queda una petita fracció d’aquests materials) que són materials amb 

una absorció d’aigua molt elevada, es lògic pensar que l’absorció augmenti tant. D’altra 

banda el fet que en el reciclat 3 disminueixi és positiu de cara a l’estudi que s’està 

realitzant, ja que ens indica que el reciclat 0 -5 té una millor resposta que el 5 -12, 

possiblement degut a tot el que s’ha comentat anteriorment i a la millor compactació 

d’aquest àrid.  

Una altra opció és la substitució d’un àrid per l’altre. En el cas del reciclat 3 s’ha substituït 

l’arena fina normal 0-3,5 per el reciclat 0-5. Cal recordar que aquest reciclat 0-5, segons 

els anàlisis fets al laboratori, realment correspon a un reciclat 0-3,5. És una sorra molt 

fina, i per tant és fàcil que s’introdueixi millor ens els forats deixats per els àrids més 

grans, d’aquesta manera s’aconseguiria una millor compactació i es reduirien el forats 

entre àrids.  

L’absorció es pot reduir de diferents maneres, es pot controlar i millorar el percentatge 

d’aigua afegit a les peces controlant la humitat dels àrids. Per altra banda si s’augmenta 

la quantitat d’hidrofugant, es reduirà l’absorció, la problemàtica és que l’hidrofugant té un 

preu bastant elevat i per tant augmentarà el cost de la peça. Una altra possibilitat seria 

augmentar el filler de la peça o el ciment, fet que també faria augmentar el preu de cost 

de la peça. 
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8. Formulació de noves provetes per reduir 

l’absorció 

A continuació es mostren les mesures adoptades des del laboratroi de Breinco per tal de 

reduir l’absorció de les peces estudiades fins ara.  

8.1. Augment del % d’hidrofugant 

La primera prova a realitzar ha estat l’augment del percentatge d’hidrofugant. Aquest 

augment no ha estat el mateix per a les diferents provetes, i s’han realitzat varies proves 

fins arribar a la definitiva. L’hidrofugant és un producte car, però com que el preu de l’àrid 

reciclat és més econòmic que el de l’àrid natural de la cantera, el que s’ha fet és calcular 

el percentatge màxim d’hidrofugant per tal de no augmentar el preu final de fabricació de 

la peça. D’aquesta manera com més àrid reciclat s’utilitza, més econòmica surt la compra 

d’àrids i més percentatge d’hidrofugant admet la peça. 

En aquest cas el % d’hidrofugant afegit en cadascuna de les proves és el següent:  

 

 

 

 

Taula 20.  Percentatge d’hidrofugant afegit en cadascuna de les proves. 

La peça de control segueix amb el mateix % inicial que és del 0,33 %. 

Els primers resultats obtinguts a nivell d’absorció amb aquestes peces han estat els 

següents:  

 

 

 

 

Proveta Hidrofugant  
reciclat 1 0,47% 
reciclat 2 0,53% 
reciclat 3 0,64% 
reciclat 4 0,72% 
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Imatge 16.  Bateria de provetes realitzades 

al laboratori després de ser trencades. 

 
Absorció 

(%) 
Absorció 

(%) 
Absorció 

(%) 
Absorció 

(%) 
Absorció 

(%) Mitjana 
Control  4,24 4,28 4,01 4,24 4,22 4,20 
Prova 1 5,54 5,46 5,75 5,36 5,31 5,48 
Prova 2 6,04 5,85 6,07 6,06 5,72 5,95 
Prova 3 6,09 6,14 5,93 5,95 5,87 6,00 
Prova 4 8,13 8,36 8,42 8,40 8,06 8,28 

 

Taula 21.  Resultats d’absorció de les peces amb més hidrofugant. 

 

A primer cop d’ull els resultats són molt 

més bons que en altres proves 

realitzades al laboratori de BREINCO. Per 

tant la idea d’augmentar el percentatge 

d’hidrofugant sembla que pot tenir bons 

resultats, ja que s’ha aconseguit disminuir 

el nivell d’absorció de les peces. Tot i això 

s’ha de tenir en compte que el reciclat 

que s’utilitza (reciclat procedent de la 

fàbrica de les franqueses de 

TECNOCATALANA DE RUNES) és de 

composició molt variable, és a dir que pot ser que els bons resultats es deguin al fet que 

la partida que s’ha utilitzat d’àrid reciclat contingués un % més elevat de formigó i un % 

més baix de ceràmics. Per aquest motiu no podem confiar-nos, ja que en altres proves 

fetes al mateix laboratori amb % semblants d’hidrofugant els resultats canvien bastant en 

funció de la partida escollida d’àrid reciclat de tecnocatalana de runes.  
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8.2. Nova composició 

Un altre factor a estudiar ha estat trobar una nova fórmula per veure si era més efectiva 

que les anteriors. Per aquest motiu observant els resultats obtinguts en totes les proves 

realitzades anteriorment, s’ha arribat a la conclusió que l’àrid reciclat interactua millor 

amb l’arena fina normal del proveïdor B que amb l’anivi fi del proveïdor A. Tot i això els 

dos àrids són necessaris per tal de mantenir la corba al màxim de semblant possible a la 

utilitzada normalment. Per aquest motiu s’ha proposat una fórmula intermitja, (entre el 

reciclat 2 i el reciclat 3) que manté constant la corba granulomètrica i mescla els 3 tipus 

d’àrid (arena fina, reciclat i anivi fi). La nova fórmula (Reciclat 5) proposada és la següent: 

  

Reciclat 5 

% KG %  KG % KG
Reciclat - Graveta 5-12 Tecnocatalana 12,45 300,00 10,67 300,00

Ull de perdiu 0 - 4 Proveïdor A 6,22 150,00 5,33 150,00
Reciclat - Graveta 5-12 Tecnocatalana 8,30 200,00 7,11 200,00
Arena fina norm. 0 -3,5 Proveïdor B 18,67 450,00 16,00 450,00

Reciclat - PE 0-5 Tecnocatalana 18,67 450,00 16,00 450,00
Anivi fi Proveïdor A 18,67 450,00 16,00 450,00

Arena C Proveïdor C 26,27 132,00 3,75 105,55
Arena fina rentada D Proveïdor D 52,35 263,00 7,48 210,30

TOTAL 82,97 2000,00 78,62 395,00 82,35 2315,85
Ciment  52,5 Proveïdor E 16,59 400,00 20,90 105,00 17,21 483,96

TOTAL 16,59 400,00 20,90 105,00 17,21 483,96
Hidrofugant Proveïdor F 0,33 8,00 0,42 2,10 0,34 9,68
Plastificant Proveïdor F 0,10 2,40 0,09 2,40

Desemotllant Proveïdor F 0,06 0,31 0,01 0,25
TOTAL 0,43 10,40 0,48 2,41 0,44 12,33
TOTAL 100,00 2410,40 100,00 502,41 100,00 2812,13

TOTALMATERIAL PROVEÏDOR M1 M2

 

Taula 22.  Nova fórmula de reciclat 5. 

 

La corba característica d’aquesta peça amb comparació amb la peça estàndard i la corba 

de fuller és la següent:  
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Corba granulomètrica
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Gràfica 15.  Corba granulomètrica de la nova fórmula de reciclat 5. 

Com s’observa les corbes són semblants, per tant no hi ha d’haver problemes en aquest 

sentit. També, la part de fins utilitzada és pràcticament igual, per tant s’espera que la 

compactació de la peça sigui òptima.  

Un cop trobada aquesta nova fórmula s’han fet noves proves per veure com reaccionava 

en comparació amb les que ja existien (mantenint el % de més d’hidrofugant). Els 

resultats obtinguts són els següents:  

 

 
Absorció 

(%) 
Absorció 

(%) 
Absorció 

(%) 
Absorció 

(%) 
Absorció 

(%) mitja 
Control  4,15 4,33 4,31 4,43 4,48 4,34 
Prova 1 5,76 5,73 5,93 5,94 5,94 5,86 
Prova 2 6,32 6,27 6,51 6,59 6,36 6,41 
Prova 3 6,14 6,39 6,42 6,80 6,71 6,49 
Prova 4 9,83 9,11 9,95 10,03 10,10 9,80 
Prova 5 5,71 5,21 5,21 5,31 5,48 5,39 

 

Taula 23 . Resultats d’absorció de la nova fórmula de reciclat 5. 
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El primer punt que es vol destacar és l’augment de totes les absorcions de mig punt com 

a mínim respecte els resultats obtinguts en la taula anterior. Això es deu segurament a la 

no homogenoitat de l’àrid reciclat utilitzat de TecnoCatalana de Runes, tal i com s’ha 

comentat anteriorment. De totes maneres si ens fixem amb la prova 5 que fa referència 

al reciclat 5 (que conté més d’un 40% de reciclat), i comparem els resultats amb la prova 

2 i la 3 que també contenen un 40% de reciclat s’observa una important millora de 

pràcticament 1 punt percentual menys d’absorció. Tot i que 5,48 és un valor elevat cal 

destacar que comparativament existeix una millora important.  

8.3.  Augment de la presència d’àrid gros 

Un altre factor que afecta l’augment de l’absorció és la mida de l’àrid. Com més petit és el 

diàmetre més elevada serà l’absorció d’aquest, ja que la suma de les superfícies de 

contacte del grans petits és superior a la del gra gros. I per tant, com més gran és la 

superfície de contacte més aigua absorbirà la peça. Per aquest motiu una altra mesura 

que s’ha volgut valorar ha estat augmentar el % de gra gros a la peça intentant modificar 

el mínim possible la corba granulomètrica d’aquesta. 

S’ha pensat una nova composició on la presència d’àrid gros és superior. La nova 

formulació (que anomenarem Reciclat 6) és la següent:  

Reciclat 6 

% KG %  KG % KG
Reciclat - Graveta 5-12 Tecnocatalana 15,56 375,00 13,34 375,00

Ull de perdiu 0 - 4 Proveïdor A 6,22 150,00 5,33 150,00
Reciclat - Graveta 5-12 Tecnocatalana 8,30 200,00 7,11 200,00
Arena fina norm. 0 -3,5 Proveïdor B 18,67 450,00 16,00 450,00

Reciclat - PE 0-5 Tecnocatalana 15,56 375,00 13,34 375,00
Anivi fi Proveïdor A 18,67 450,00 16,00 450,00

Arena C Proveïdor C 26,27 132,00 3,75 105,55
Arena fina rentada D Proveïdor D 52,35 263,00 7,48 210,30

TOTAL 82,97 2000,00 78,62 395,00 82,35 2315,85
Ciment  52,5 Proveïdor E 16,59 400,00 20,90 105,00 17,21 483,96

TOTAL 16,59 400,00 20,90 105,00 17,21 483,96
Hidrofugant Proveïdor F 0,33 8,00 0,42 2,10 0,34 9,68
Plastificant Proveïdor F 0,10 2,40 0,09 2,40

Desemotllant Proveïdor F 0,06 0,31 0,01 0,25
TOTAL 0,43 10,40 0,48 2,41 0,44 12,33
TOTAL 100,00 2410,40 100,00 502,41 100,00 2812,13

TOTAL
MATERIAL PROVEÏDOR

M1 M2

 

Taula 24.  Composició de la nova composició reciclat 6. 
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Com s’observa s’ha augmentat la quantitat d’àrid reciciclat Graveta 5 – 12 de 

Tecnocatalana de Runes, i ha disminuït la quantitat d’àrid 0 – 5 de Tecnocatalana de 

Runes.  

La corba granulomètrica d’aquesta peça té la següent forma:  
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Gràfica 16.  Corba granulomètrica de la nova fórmula de reciclat 6. 

 

Tal i com es veu a la gràfica la nova peça sí que té una quantitat superior de gra gros, 

però tot i això és molt semblant a l’estàndard.  

Un cop estudiada aquesta nova formulació s’ha procedit a realitzar diferents bateries de 

provetes per tal d’analitzar-ne els resultats de nou i les possibles millores. En aquest cas 

només s’han fabricat peces de control i de reciclat 5 i 6. 
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Absorció 
(%) 

Absorció 
(%) 

Absorció 
(%) 

Absorció 
(%) 

Absorció 
(%) mitja 

Control  4,56 4,48 4,43 4,30 4,37 4,43 
Reciclat 5 5,92 6,17 5,87 5,83 5,85 5,93 
Reciclat 6 5,84 5,47 5,69 5,64 5,41 5,61 

 

Taula 25.  Resultats d’absorció de les peces de reciclat 5 i 6. 

 

Els resultats d’absorció del reciclat 6 per aquest àrid milloren respecte als del reciclat 5. 

S’ha aconseguit disminuir l’absorció de l’aigua amb una nova formulació i amb l’augment 

d’additius. Però tot i així els valors que s’han obtingut en moltes de les provetes que 

s’han realitzat al laboratori varien molt degut a la heterogeneïtat de l’àrid reciclat utilitzat.  

 

En quant a resistència, que cal recordar que no s’ha tingut tant en compte degut a que en 

general sempre s’han complert els valors mínims i sense gaires problemes, els valors 

obtinguts en aquests assajos són els següents.  

 

 
Presió 
(bar) 

Presió 
(bar) 

Presió 
(bar) 

Presió 
(bar) 

Presió 
(bar) Mitja 

Control  6,0 6,8 6,9 7,0 6,9 6,72 
Reciclat 5 5,8 4,8 6,4 5,0 5,8 5,56 
Reciclat 6 5,2 5,0 5,6 6,1 5,5 5,48 

 

Taula 26.  Resultats de resistència de les peces de reciclat 5 i 6. 

 

En aquest cas no hi ha gaire diferència entre aquests dos nous resultats, i els valors 

obtinguts són inferiors a la peça de control, tot i això la diferència no és prou gran com 

per considerar que pugui portar problemes.  

8.4.  Canvi de proveïdor d’àrid reciclat 

 

Com s’ha comentat durant aquest informe, un dels principals problemes que existeix és 

la poca homogeneïtat de l’àrid reciclat utilitzat. Aquest fet provoca que en funció del 

contingut de ceràmiques que porti l’àrid l’absorció serà major o menor. Breinco no pot 
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Imatge 17. Imatge de la fàbrica de 

reciclatge de XIRGU. 

admetre aquesta variabilitat ja que els productes que ven han de complir sempre la 

normativa i han d’assegurar una qualitat final dels seus productes. Per aquest motiu, tot i 

haver reduït els nivells inicials d’absorció s’ha optat per buscar un altre proveïdor de 

reciclat que asseguri aquesta homogeneïtat necessària. 

 

D’entrada s’ha contactat amb diversos proveïdors i s’han visitat les instal·lacions 

d’aquests per tal de veure quin és el procés que segueixen a l’hora de tractar els residus 

de la construcció i demolició. S’han mantingut contactes amb Vila-Vila, àrids Casas, i 

Xirgu. Aquests 3 proveïdors asseguren 

tenir un àrid reciclat que no porta 

materials ceràmics, és a dir que són 

capaços de separar les ceràmiques de la 

resta. Al laboratori de Breinco s’han 

analitzat tots els àrids esmentats, i s’ha 

creat la corba característica de cadascun 

dels àrids i de les suposades peces que 

s’haurien de fer.   

 

Un cop analitzats els àrids i amb la visita 

realitzada a les instal·lacions dels 

proveïdors es va creure convenient 

analitzar més a fons l’àrid de Xirgu, ja 

que eren els únics que fins al moment asseguraven la granulometria desitjada per 

Breinco i van ser amb diferència els que millors instal·lacions tenien i millor era el seu 

procés de separació i trituració.  

Xirgu assegura un àrid reciclat de qualitat de formigó (on lògicament també hi ha 

presència d’altres materials com neumàtics, guixos i ceràmiques, però la quantitat és 

molt inferior al de TecnoCatalana de Runes). Durant el procés de tracatament dels RCD, 

Xirgu fa una primera selecció dels residus que arriben a la fàbrica i els classifica com a 

aptes per a fer formigó o per a fer àrid mixta (entre altres classificacions que fan). Per 

aquest motiu sempre s’intenta que l’àrid que s’utilitzarà per a fer formigó sigui el més net 

possible i amb la mínima presència de ceràmiques i banals. El procés de trituració i 

separació és semblant al comentat en anteriors informes. D’aquesta manera Xirgu 
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aconsegueix subministrar un àrid reciclat “de formigó” de una bona qualitat per ser 

utilitzat en processos com el de Breinco, en comparació amb l’àrid mixt. 

 

Per tal de corroborar que l’àrid subministrat és de qualitat, s’ha fet un anàlisi complet al 

laboratori d’una mostra proporcionada per Xirgu, tant d’àrid 5-12, com de 0-5.  

 

Els resultats obtinguts els comparem amb l’àrid reciclat de TecnoCatalana de Runes: 

 

PROPIETATS TecnoCatalana  XIRGU 
Humitat 5,90% 4,60% 

Equivalent sorra 0,00% 99,00% 

Filler (< 0.063 mm) 5,20% 1,10% 

Gra mig 4,471 mm  8,01 

Porositat 30,20% 42,7 % 

Retenció aigua 8,70% 4,50% 

Densitat real 1,739 g/cm3 1,99 g/cm3 

Densitat aparent 1,225 g/cm3 1,279 g/cm3 

Densitat vibrada 1,319 g/cm3 1,395 g/cm3 

Densitat amb aigua 1,383 g/cm3 1,448 g/cm3 

Índex Hausner (tant per u) 0,91 0,917 

Taula 27.  Comparació de les característiques de l’àrid de XIRGU 5-12 amb el de 

TecnoCatalana de Runes. 

 

La corba granulomètrica de XIRGU és la següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAVES % acumulat  % retingut  
base 

0,1 0,1 
0,16 

0,2 0,1 
2 

0,3 0,1 
4 

1,3 1,0 
5 

11,9 10,6 
6,3 

34,8 22,9 
8 

63,8 29,0 
10 

94,9 31,1 
12,5 

100,0 5,1 
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Taula 28.  Corba granulomètrica de l’àrid de XIRGU 5-12. 
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Gràfica 17.  Corba granulomètrica de l’àrid de XIRGU 5-12. 

 

Si es fa un breu anàlisis de les dades obtingudes, es pot comprovar que l’àrid 

subministrat és de qualitat, i que la criba que fa Xirgu és molt correcta. En primer lloc la 

corba granulomètrica compleix clarament les característiques necessàries i assegurades 

per Xirgu, pràcticament el 100% del gra està per sobre dels 4 mm. La resta de 

característiques d’aquest àrid són correctes. L’equivalent en sorra com és d’esperar és 

del 99%, és a dir pràcticament no hi ha presencia de sorres, el filler és 1,1 (un valor molt 

baix). La retenció d’aigua és inferior a la de l’àrid reciclat de TecnoCatalana de runes, 

aquesta característica ja ens fa pensar que l’absorció de les peces amb aquest àrid serà 

inferior. En general si es comparen els dos àrids, el de Xirgu té millors característiques.  
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Si ens fixem amb l’àrid de Xirgu de 0-4 i el comparem també amb la fracció fina de 

TecnoCatalana de Runes, obtenim els següents resultats:  

 

 

PROPIETATS 
TecnoCatalan

a XIRGU 

Humitat 12 % 12,1% 

Equivalent sorra 65 % 69% 

Filler (< 0.063 mm) 13,1 % 13,2% 

Gra mig 0,80 mm 1,416mm 

Porositat 33,06 % 12% 

Retenció aigua 29,03 % 25,0% 

Densitat real 1,96 g/cm3 1,590 g/cm3 

Densitat aparent 1,25 g/cm3 1,098 g/cm3 

Densitat vibrada 1,47 g/cm3 1,420 g/cm3 

Densitat amb aigua 1,49 g/cm3 1,789 g/cm3 

Índex Hausner (tant per u) 0,85 0,773 g/cm3 

 

Taula 29.  Comparació de les característiques de l’àrid de XIRGU 0-4 amb la fracció fina 

de TecnoCatalana de Runes. 

 

La corba granulomètrica d’aquest àrid té la següent forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAVES % acumulat  % retingut  
base 2,6 2,6 

0,16 17,4 14,9 

2 48,7 31,2 

4 65,8 17,1 

5 74,4 8,6 

6,3 82,9 8,5 

8 88,9 6,1 

10 91,2 2,3 

12,5 100,0 8,8 
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Taula 30.  Corba granulomètrica de l’àrid de XIRGU 0-4. 
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Gràfica 18.  Corba granulomètrica de l’àrid de XIRGU 0-4. 

Com s’observa en aquest cas les característiques dels dos àrids són semblants. Tant les 

densitats, com la humitat inicial de l’àrid com el filler, com l’equivalent de sorra, tenen 

valors molt semblants. En canvi, si ens fixem amb el valor del gra mig, s’observa que el 

gra de Xirgu és en general més gran que el de TecnoCatalana de Runes. Tots aquets 

detalls s’han de tenir en compte a l’hora de pensar la nova composició de les peces.  

Un cop analitzat l’àrid s’ha procedit a fer una nova bateria de proves per veure els 

resultats d’aquest nou àrid reciclat. S’han realitzat les mateixes proves canviant l’àrid de 

TecnoCatalana de Runes per àrid Xirgu. Els resultats de les primeres provetes són els 

següents:  

 

 



Disseny d’un panot de formigó amb un alt contingut d’àrid reciclat Pág. 67 

 

 

 
Absorció 

(%) 
Absorció 

(%) 
Absorció 

(%) 
Absorció 

(%) 
Absorció 

(%) mitja 
Control  4,55 4,58 4,50 4,49 4,39 4,50 
Prova 1 5,60 5,78 6,20 5,76 5,66 5,80 
Prova 2 5,15 5,00 4,94 5,17 4,87 5,02 
Prova 3 6,62 6,78 6,65 6,53 6,64 6,64 
Prova 4 9,37 9,07 9,15 8,98 8,83 9,08 
Prova 5 5,91 5,98 6,02 6,02 6,06 6,00 
Prova 6 5,74 5,81 5,77 5,97 5,89 5,84 

 

Taula 31.  Resultats d’absorció de les peces fabricades amb àrid de XIRGU. 

D’entrada els resultats obtinguts són positius. S’observa una millora respecte a l’àrid de 

TecnoCatalana ja que en aquest cas no s’hi ha aplicat un augment d’hidrofugant ni res 

especial, simplement s’han seguit els mateixos passos que amb les primeres provetes de 

TecnoCatalana. Cal recordar que el reciclat 2, 3, 5 i 6 porten aproximadament un 40 % 

d’àrid reciclat, mentre que el reciclat 5 duu més d’un 80% de reciclat. D’entrada s’observa 

que el reciclat 2 a diferència del que passava amb TecnoCatalana de Runes, obté millors 

resultats que la resta. Tot i això els resultats del reciclat 5 i 6 també s’han de tenir en 

compte, ja que sempre es poden introduir millores, i a l’hora de realitzar proves industrials 

aquesta diferència que existeix a les provetes pot variar.  

 

Imatge 18.  Provetes després de trencar. 
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Tal i com s’ha comentat es va contactar amb altres proveïdors d’àrid reciclat, però hi va 

haver molt poca implicació per part de la resta de proveïdors en proporcionar àrid de 

qualitat per poder fer provetes al laboratori. 

8.5.  Introducció de filler i introducció de nano-s ilici (additiu 

4) 

Si ens fixem en les corbes granulomètriques de totes les composicions que hem fet, la 

que especialment té una disminució important de fins, és el reciclat 4, per aquest motiu 

ens centrarem en intentar millorar aquest reciclat que recordem que tot l’àrid que està 

utilitzant és reciclat. Tot i que l’objectiu d’aquest projecte es aconseguir un 40 % de 

reciclat, Breinco veu la possibilitat de crear una peça on tot l’àrid sigui reciclat. Per aquest 

motiu s’han realitzat les següents provetes referents només al reciclat 4. En primer lloc es 

mostren els dos gràfics de les corbes granulomètriques del reciclat 4 amb fins i sense 

fins:  
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Gràfica 19.  Corba granulomètrica del reciclat 4. 

La corba “nova peça” fa referència a la corba granulomètrica del reciclat 4 (utilitzant àrid 

XIRGU). Com s’observa, en comparació a la peça estàndard utilitzada normalment a 

BREINCO, hi ha una falta d’àrid fi, que en el següent gràfic es rectifica amb l’augment de 
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filler a la peça. D’aquesta manera s’aconsegueix tapar forats creats per els àrids de 

mides més grosses evitant que l’aigua penetri en aquests forats.  
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Gràfica 20.  Corba granulomètrica de la nova peça de reciclat 4. 

Per tal de comprovar els resultats s’ha dissenyat una nova bateria de proves. Com s’ha 

comentat en aquest cas s’ha estudiat bàsicament la fórmula del reciclat 4 (afegint filler i 

afegint nano-silici). A part també s’ha estudiat el reciclat 2 (només afegint nano-silici). Les 

proves realitzades han estat les següents:  

 

  filler  additiu 4 (%) 
reciclat 2 no  0,5 
reciclat 2 no  1 
reciclat 4 no  0,5 
reciclat 4 sí 0,5 
reciclat 4 no  1 
reciclat 4 sí 1 
reciclat 4 no 1,5 
reciclat 4 sí 1,5 
reciclat 4 no 2 
reciclat 4 sí 2 

 

Taula 32 . Proves realitzades segons filler i additiu 4.  
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Els resultats d’absorció obtinguts per aquesta bateria de proves són:  

Absorció (%) Absorció (%) Absorció (%) Absorció (%) Absorció (%) mitja
rec 2 (0,5) 5,50 5,61 5,58 5,35 5,60 5,53
rec 2 (1%) 5,23 5,35 5,02 4,98 4,94 5,10
rec 4 (0,5) 7,26 7,11 7,42 7,23 7,12 7,23

rec4 (0,5 filler) 6,79 6,87 6,90 6,53 6,76 6,77
rec 4 (1%) 6,78 6,65 0,00 0,00 0,00 6,72

rec4 (1%filler) 6,59 6,51 6,29 0,00 0,00 6,46
rec4 (1,5%) 6,87 6,62 0,00 0,00 0,00 6,74

rec 4 (1,5% filler) 6,35 6,62 6,06 0,00 0,00 6,34
rec4 (2%) 6,49 6,25 0,00 0,00 0,00 6,37

rec 4 (2% filler) 6,19 6,36 6,20 0,00 0,00 6,25  

Taula 33.  Resultats d’absorció per la nova bateria de proves.  

 

Observant els resultats es veu en primer lloc que el reciclat 2 en aquest cas té un nivell 

d’absorció força correcte i davant de l’aparició  del nano-silice encara s’aconsegueix 

reduir més l’absorció de les peces.  

D’altra banda si ens fixem amb els valors del reciclat 4 es pot comprovar que certament 

la presència de filler fa disminuir l’absorció de les peces, i la introducció del nano-silice 

també. S’aconsegueixen valors molt poc per sobre del 6 %, fet que fins al moment per 

aquest tipus de reciclat no s’havia aconseguit mai.  

Al comprovar els bons resultats d’aquestes peces i veure finalment una disminució 

important de l’absorció, s’ha decidit realitzar noves proves de producció. Els resultats 

d’absorció que s’extreuen al laboratori per a provetes de peces, en general acostumen a 

ser més alts que les peces reals produïdes a la fàbrica de Breinco, ja que per una banda 

la compressió realitzada en fàbrica és molt més efectiva ( més potència) i cal recordar 

l’actuació de la vibració que provoca un millor repartiment dels àrids, i per altra banda, el 

fet de fabricar peces amb una capa superficial d’àrid molt fi per aconseguir un acabat 

més estètic provoca que l’absorció sigui inferior (recordem que aquesta capa superficial 

no duu àrid reciclat) ja que al fer el càlcul de l’absorció hi ha una capa de la peça que no 

és d’àrid reciclat.  
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A l’hora de fabricar, fins ara BREINCO no està preparada per afegir el nano-silice, tot i 

que si els resultats són bons adaptarà el procés de fabricació per a incloure sense 

problemes aquests tipus d’additius. Per altra banda és molt difícil introduir filler al procés 

de fabricació, ja que és un gra molt lleuger i extremadament fi. Per aquest motiu s’ha 

decidit que de moment aquest increment del filler que s’ha introduït en aquesta darrera 

bateria de provetes no es tindrà en compte, i si els resultats són negatius ja es pensarà 

com es pot introduir aquest filler en el procés de fabricació.  
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9. Darreres proves de producció 
 

Un cop realitzades les provetes al laboratori, s’ha cregut necessari extrapolar a mides i 

proporcions reals per tal d’extreure unes conclusions més convincents. Per tant, s’ha decidit 

realitzar les mateixes proves a producció. 

 

Les peces que s’ha decidit que es farien són en primer lloc una peça estàndard doble capa 

(fabricada amb els additius que s’han fet servir normalment a Breinco), una peça estàndard 

doble capa (fabricada amb els nous additius), reciclat 2, reciclat 4,  i reciclat 6 (tots fabricats 

amb els nous additius, (amb un 1% de l’additu 4). Com s’observa, el reciclat 3 s’ha 

desestimat, ja que en totes les provetes que s’han fet sempre ha estat el que pitjors 

resultats ha donat,  el reciclat 5 s’ha desestimat degut a que la seva composició és 

intermitja entre el reciclat 2 i el reciclat 6; i el reciclat 1 s’ha desestimat ja que el % de 

reciclat que presenta la peça és de un 20% i s’intenta arribar fins al 40 % de reciclat. Cal 

recordar que l’objectiu del projecte és obtenir una peça de reciclat que contingui un 40 % de 

reciclat, per aquest motiu,  els estudis i els anàlisis es realitzaran bàsicament comparant la 

peça estàndard amb el reciclat 2 i 6, i el reciclat 4 servirà a Breinco per treure’n les seves 

pròpies conclusions i seguir investigant si ho troben necessari.   

 

 

Imatge 19. Planta on s’han dut a terme les proves de producció. 

 

Per tal de poder adaptar el projecte a la planificació logística de la producció de Breinco 

s’han produït peces amb colorant gris, ja que eren les que es fabricaven en el moment que 

es va interrompre la producció.  
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Imatge 20. Zona d’emmagatzament de peces per ser assecades. 

 

Les proves s’han fet a la línia de producció Massa, que és de les 4 línies de les que disposa 

Breinco la més moderna: està totalment automatitzada. Els àrids estan distribuïts en tolves 

d’alimentació (n’existeixen 12 de diferents). Mitjançant un programa logístic s’introdueixen 

en un ordinador els quilograms de cada àrid que s’utilitzaran, i es fan baixar al molí on es 

realitzarà la mescla dels àrids i el ciment. Cal destacar que es fabrica en doble capa, és a 

dir que els àrids de la capa base i de la doble capa avançaran per línies diferents i els 

molins, per tant, també seran diferents. 

 

 

    

 

 

 

 

Imatge 21. Pantalla de control (a l’esquerra) i peces sortint de la premsa (a la dreta). 

 

Aquesta línia de producció disposa d’un hidròmetre que mesura la humitat dels àrids 

entrants i calcula la quantitat d’aigua necessària per tal que la mescla sigui òptima. Un cop 

feta la mescla, la massa d’àrids ciment i aigua, avança en paral·lel (doble capa i capa base) 

fins arribar a la premsa. En el procés de premsat s’introdueix la massa de la capa base en 
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un motlle, i es realitza una primera premsada; acte seguit s’avoca la massa corresponent a 

la doble capa, i es fa la segona premsada.  

   

Imatge 22. Peces sortint de la premsa. 

 

Un cop premsat es separa el motlle de la pasta de formigó, que s’ha de deixar reposar 3 

dies abans de poder-lo transportar. Les peces es deixen reposar en unes cambres durant 3 

dies i després és procedeix a fer-ne l’etiquetatge corresponent i a envelar-les per a 

transportar-les. 

 

La metodologia de fabricació és pràcticament la mateixa que en anteriors proves. La única 

variant és a l’hora d’introduir els nous additius. El procés de fabricació de BREINCO, de 

moment no està preparat per automatitzar el procés de mescla i introducció d’aquests nous 

additius en el procés de fabricació. Per aquest motiu aquesta mescla s’ha hagut de fer de 

forma manual.  Durant tot el temps que s’ha estat fabricant s’ha necessitat l’ajuda extra de 

dos operaris que es dediquessin a fer la mescla dels additius a la part superior de la fàbrica 

i introduir-los en el procés de fabricació de forma manual amb la resta de ciment i d’àrids.  

Lògicament aquesta metodologia de fabricació és poc pràctica, i la intenció de BREINCO 

és adaptar el procés de fabricació si els resultats són bons. 
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Imatge 23. En aquestes imatges es mostra com s’ha fet la mescla d’additius de 

forma manual i s’ha introduït la barreja en el procés de fabricació de forma manual.  

 

Durant el procés d’embalatge i etiquetatge de les proves es va fer un seguiment en tot 

moment juntament amb dos operaris de la fàbrica de la qualitat resultant de les peces. 

Durant aquesta etapa, hi ha un operari que mitjançant la inspecció visual, extreu les peces 

defectuoses (amb taques a la cara vista, o amb esquerdes).  

 

 

Imatge 24. Peces embalades a punt per ser transportades. 

9.1. Anàlisis de resultats 

 

Tal i com s’ha comentat l’anàlisis de resultats es centrarà en les proves de producció fetes 

per a una peça estàndard (sense la incorporació dels nous additius), una peça DC (peça 
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doble capa de control sense presència d’àrid reciclat), i per el reciclat 2 i el reciclat 6 

(ambdues fórmules amb els nous additius).  

 

9.1.1.  Tracció 
 

En primer lloc es mostra una taula resum dels resultats obtinguts en les diferents proves de 

tracció realitzades al laboratori. 

 

 

Taula 34. Resultats de les proves de tracció  

 

La primera columna (Mitja) fa referència a la mitjana dels 16 valors analitzats. Cada 7 dies 

s’han trencat 4 peces, per tant el valor que apareix per a cada dia fa referència a la mitjana 

del 4 resultats obtinguts aquell dia. 

 

Cal recordar que la normativa exigeix que cap valor individual resti per sota dels 2,9 MP, i 

que la mitjana sigui superior als 3,6 MP.  

 

Es mostra un diagrama de barres que representa els valors presents a la taula anterior.  

 

 

 

 

 

 

Mitja (MP) perdua (%) 7 dies (MP) 15 dies (MP) 21 dies (MP) 29 dies (MP) Maxim (MP) Minim (MP)
estàndard 4,85 0,00 4,61 4,70 4,98 5,10 5,7 4,1

Dc 5,18 -6,84 4,75 5,13 5,53 5,31 5,9 4,6
Rec2 4,42 8,89 3,98 4,38 4,75 4,56 5,1 3,7
Rec6 5,85 -20,67 4,85 6,30 6,30 5,95 7,0 4,7
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Gràfica 21.  Valors mitjos de tracció en funció dels dies de maduració del formigó 

 

Com es pot comprovar totes les peces compleixen la normativa. Cal remarcar que la única 

diferència entre la peça estàndard i la peça DC és amb els additius. Per tant la primera 

conclusió que se’n pot extreure és que efectivament la introducció d’aquest nou grup 

d’additius fa augmentar la resistència de la peça en un 7 % aproximadament.  Si ens fixem 

amb els dos valors obtinguts en les peces de composició de reciclat, s’observa que tot i que 

el reciclat 2 compleix la normativa sense problemes, els resultats obtinguts per el reciclat 6 

són fins i tot més elevats que els obtinguts per la peça DC. Aquest fet pot ser degut entre 

altres factors a l’augment que comporta aquesta fórmula en quant a presència d’àrid gros ( 

com més gros és l’àrid més costa trencar la peça) i segurament a la millor compactació de 

tots els àrids que formulen aquesta composició. 

 

A continuació és mostren una sèrie de gràfics per tal de fer més entenedors els resultats 

obtinguts:  

 

Valors mitjos de l'esforç a tracció

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

7 dies 15 dies 25 dies 28 dies

Dies

M
P

estàndard

Dc

Rec2

Rec6



Pág. 78  Memoria 

 

 

Gràfica 22.  Valors  de tracció de cada una de les peces analitzades 

 

  

Gràfica 23.  Valors mitjos de tracció en funció dels dies de maduració del formigó 

 

Com s’observa el reciclat 6 és el que millors resultats de tracció ha obtingut, i el reciclat 2 

és el que ha obtingut els valors més baixos, tot i que tal i com s’ha comentat abans, tots els 
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valors són vàlids ja que compleixen la normativa exigida. En aquest últim gràfic és pot intuir 

molt lleugerament la tendència que té el formigó en guanyar resistència amb el temps.  

9.1.2.  Absorció 
 

L’absorció és el valor que s’ha estat treballant durant tot aquest temps per tal de millorar-lo 

al màxim possible.  

 

A continuació es mostra una taula resum dels resultats obtinguts al laboratori.  

 

 ABS (mitja) increment (%) 7 dies 15 dies Maxim Minim 
estàndard 5,40 0,00 5,81 4,98 6,5 4,3 
 DC 4,99 -7,66 5,15 4,82 6,0 4,2 
Rec 2 4,88 -9,62 5,73 4,03 6,6 2,8 
Rec 6 2,88 -46,61 3,08 2,68 3,6 2,3 

 

Taula 35. Resultats de les proves d’absorció 

 

A diferència de la tracció, l’absorció no és un valor que varia amb el temps, per aquest 

motiu s’ha calculat l’absorció només dels dos primers dies d’assajos. Normalment, quan es 

realitzen proves d’absorició al laboratori, es miren només el primer dia d’assajos (als 7 dies) 

i si els valors són correctes ja es dona per bona la prova. La metodologia per a càlcular 

l’absorció és complexa i requereix invertir molt temps per part dels opraris, ja que s’ha de 

tallar les peces, polir...etc, per aquest motiu, en el nostre cas s’ha decidit només analitzar 

l’absoricó durant els dos primers dies d’assajos.  

 

Es recorda que la norma diu que el valor mitja de l’absorció ha d’estar per sota del 6%.  

 

Per tal de fer més entenedors els resutlats es presenten els següents gràfics en funció dels 

valors d’absorció obtinguts:  
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Gràfica 24.  Valors mitjos d’absorció en funció dels dies de maduració del formigó 

 

En primer lloc es vol destacar que totes les mitjanes obtingudes, ja siguin dels reciclats, 

com de les peces de control compleixen amb la normativa, és a dir, que totes les mitjanes 

estan per sota del 6% d’absorció.  

 

Gràfica 25.  Valors mitjos d’absorció en funció dels dies de maduració del formigó 
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Tal i com havia passat amb les anteriors proves industrials que es van realitzar a BREINCO 

pel projecte, s’observa que el valor d’absorció de la peça estàndard és bastant elevat (5,4 

de mitjana, per ho ha varies peces que sobrepassen el 6%). Aquest fet òbviament és 

contraproduent pel projecte, ja que s’espera que l’absorció amb la presència de reciclat 

augmenti. Tot i això d’entrada ja es veu que la presencia dels nous additius i segurament 

l’augment de l’additiu 4 (estudiat al laboratori), milloren d’entrada aquest valor percentual 

elevat mantenint-lo en un 5 %.  

 

Si ens fixem amb els valors d’absorció obtinguts per els reciclats, són sorprenentment 

positius. La veritat és que a l’hora de realitzar les proves s’esperava obtenir uns bons valors 

en quant a l’absorció de les peces reciclades, però tot l’equip de treball s’ha sorprès al 

veure els resultats obtinguts especialment per el Reciclat 6. Els valors obtinguts són molt 

baixos, (inferiors al 3% de mitjana). Aquest valors poden eclipsar els valors del reciclat 2, 

que tot i ser més elevats també són positius. Tot i que prèviament s’ha afirmat que no hi ha 

variació de l’absorció en funció del temps de maduració, si s’observa el segón gràfic es pot 

pensar el contrari, ja que es veu clarament com els resultats obtinguts durant el segón dia 

de proves disminueix l’absorció respecte els obtinguts al primer dia.  

 

Per tal d’intentar entendre una mica més aquests resultats, es presenten els gràfics 

següents que fan referència als valors exactes d’absroció obtinguts els diferents dies de les 

proves:  
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Gràfica 26.  Valors d’absorció per a les diferents peces als 7 dies de maduració 

Gràfica 27.  Valors d’absorció per a les diferents peces als 15  dies de maduració 

 

El primer que es vol destacar són els resultats obtinguts per el reciclat 2 als 7 dies. 

S’observa que hi ha 3 valors que estan per sobre del 6% d’absorció i un 4rt valor que resta 
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molt per sota (3,5%). Això provoca que al calcular la mitjana estigui per sota del 6 % tot i 

que d’entrada es pot pensar que pot existir un error en el càlcul de l’absorció del 4rt valor. 

Per aquest motiu es va tornar a calcular l’absorció d’aquesta peça i el resultat obtingut va 

ser exactament el mateix.  Tot i semblar bons els resultats, aquesta variabilitat tant alta pot 

ser perillosa. Aquest ha estat un dels motius principals a l’hora de decidir analitzar un cop 

més l’absorció amb les peces que es van trencar al cap de 15 dies. Com s’ha comentat 

l’absorció al cap de 15 ha disminuït, tot i això per el reciclat 2 segueix existint una variabilitat 

bastant alta, però aquest cop els 3 valors més alts estan tots per sota del 5 % d’absorció.  

 

Si ens fixem amb el reciclat 6, s’observa que no existeix aquesta variabilitat que es comenta 

per al reciclat 2, al contrari, tots els resultats són molt semblants i tots molt positius per al 

projecte.  
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10.  Estudi d’impacte ambiental i econòmic  

Aquest projecte ha rebut la subvenció de l’agència de residus de Catalunya per tal 

d’estudiar i ajudar a valoritzar els residus de la construcció i demolició. Durant tota la 

memòria s’ha explicat com s’ha aconseguit perfeccionar un panot de formigó que conté 

més d’un 40 % d’àrid reciclat. A continuació s’exposa l’impacte a nivell ambiental que pot 

suposar aquest canvi en quant a l’augment de la valorització d’aquests residus.  

10.1. Increment de residus valoritzats 

Abans de la realització del projecte, Breinco fabricava peces que com a màxim 

incorporaven un 15 % d’àrid reciclat. La peça estudiada en el projecte incorporava un 8% 

d’àrid reciclat i la nova peça obtinguda (reciclat 6) conté un 40 % d’àrid reciclat  (respecte 

el pes total de la peça, és a dir contant ciments i additius). Per tant per a cada peça nova 

fabricada s’està valoritzant un 32 % més de RCD que abans. Si s’extrapolen aquests 

números a 1 panot de de formigó que té un pes aproximat de uns 37 Kg, es pot deduir 

que 15 kg corresponen a àrid reciclat i la resta a àrid natural, additius i ciment.  

La peça inicial de Breinco (amb un 8% de reciclat) contenia en total 3 kg de reciclat. Per 

tant es pot  afirmar que per a cada panot de formigó fabricat mitjançant aquesta fórmula 

s’estan valoritzant un total de 12 Kg d’àrid reciclat més que anteriorment.  

A continuació es realitza una hipòtesis sobre la producció anual de Breinco (les dades 

reals per motius de confidencialitat no han pogut ser utilitzades). Es suposa que la 

producció anual d’aquest tipus de peces és de 2.000.000 peces/any, obtenim un total 24 

Tones de residus de més valoritzats.  

A Catalunya, es consumeixen cada any al voltant de 30 milions de tones d'àrids. Aquest 

volum suposa un consum mitjà de 4 tones per habitant a l’any, o el que és el mateix: uns 

11 kg per habitant i dia. 

D'ençà del començament de la crisi, aquesta xifra s'ha anat reduint de manera 

progressiva i allunyant-se de la mitja actual europea, i queda cada vegada més lluny dels 

28 kg per habitant i dia que es consumeixen a Alemanya. Tanmateix, Catalunya continua 

sent el segon territori de l'Estat amb una major producció d'àrids, només superat per 
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Andalusia. Les pedreres i graveres catalanes generen un 15% de la producció total de 

l'Estat (uns 200 milions de tones/any). 

 

S’ha aconseguit valoritzar un 32 % més d’àrids reciclats que inicialment. Si es té en 

compte que el consum total d’àrids naturals a Catalunya l’any 2010 va ser de 30 milions 

de Tones, es pot afirmar que si aquesta nova formulació estudiada s’extrapola a totes les 

empreses fabricants de formigó (estructural i no estructural) de Catalunya es podria 

aconseguir valoritzar 9,6 milions de Tones de RCD (32 % de 30 milions). De totes 

maneres per a complir la normativa existent per al formigó estructural s’hauria de realitzar 

un anàlisis més específic.  

La valorització de més RCD implica al 

mateix temps, una disminució en 

l’explotació de les canteres de grava i 

roca del nostre país, fet que ajuda a 

preservar el nostre entorn i els 

recursos naturals dels que es 

disposen. Cal destacar també el fort 

impacte visual que tenen les canteres i 

les excavacions de roca en el 

paisatge. La disminució de les 

extraccions d’àrid natural farà 

també variar el paisatge natural de 

Catalunya preservant la forma inicial de les muntanyes i respectant l’entorn natural 

d’aquestes. La disminució del percentatge d’àrid natural utilitzat ajudarà a preservar 

l’espai i a respectar la flora i la fauna autòctones de les zones afectades.  

Al mateix temps que s’aconsegueix reduir l’abstracció d’àrid natural de les canteres, 

també disminueix el volum de residus dels abocadors, fet que contribueix a millorar 

l’impacte ambiental del país ja que es redueix l’impacte visual dels abocadors i el ritme de 

creixement d’aquets.  

      Imatge 25:  Vista aèria cantera de Bigues i Riells 
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10.2. Impacte econòmic  

Breinco és una de les empreses pioneres en el sector de la fabricació de formigó no 

estructural, però tot i això s’ha vist fortament afectada per la crisis i la seva producció ha 

disminuït any rere any. Per tal d’acabar l’anàlisi ambiental es va demanar a la direcció de 

l’empresa les dades de producció durant el 2011, però degut a la política de privacitat i 

confidencialitat i per tal de no donar més xifres de les necessàries a la competència no 

s’ha autoritzat utilitzar aquesta dada per ser publicada en el projecte.  

A continuació s’analitza l’estalvi que suposa per a Breinco l’augment de l’àrid reciclat a 

les seves peces. 1 Tona d’àrid natural te un cost aproximat de 12 euros, mentre que 1 

Tona de recilat costa uns 5 euros. Per tant l’estalvi que suposa la introducció d’1Tona de 

reciclat respecte 1 Tona d’àrid natural és de 7 €.  

Anteriorment s’ha calculat que per a cada peça s’ha aconseguit introduir 12 Kg més 

d’àrid reciclat en substitució del natural. Per tant, per a la fabricació de cada panot de 

formigó Breinco s’està estalviant 0,084 €. Tot i que la xifra sembla poc significativa, si es 

fa una hipòtesis suposant que la producció anual d’aquest tipus de peces és de 

2.000.000 peces/any, obtenim un estalvi total de 168.000 € i un total 24 Tones de residus 

de més valoritzats.  

La producció de Breinco és molt superior a la dada utilitzada en aquesta hipòtesis, però 

tot i això serveix per poder fer un petit anàlisis ambiental i econòmic del que ha suposat la 

implantació d’aquest projecte.  

Durant la realització del projecte se’n va realitzar un altre d’independent però molt 

relacionat, consistent en la construcció d’una petita planta de tractament de residus de la 

construcció i la demolició situada a un terreny annex a les instal·lacions de BREINCO. 

L’objectiu de l’estudi era reduir fins a cost nul l’obtenció del residus de la construcció i 

demolició ja que serien ells mateixos els encarregats de tractar tant les seves pròpies 

mermes, com d’altres per les quals cobrarien el cànon pertinent per tractar-les. El resultat 

de l’estudi va ser molt satisfactori, ja que s’aconseguia obtenir la matèria primera a cost 

nul per a l’empresa. El problema ha estat la forta inversió inicial que s’havia de realitzar 

per part de l’empresa i degut a la situació econòmica actual va ser totalment 

desaconsellada per els assessors de BREINCO.   
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11. Conclusions 

Després de més d’un any treballant amb el món de l’àrid reciclat es pot afirmar que 

encara hi ha molt per fer. He tingut contacte amb vàries empreses del sector, i la primera 

conclusió que se n’extreu, és que s’hi ha de creure amb el reciclat, no és vàlid només 

pensar-hi en forma de negoci, sinó que hi has de creure i apostar per millorar cada dia el 

teu procés adaptant-lo a les necessitats dels altres. Aquesta primera reflexió s’extreu 

després d’haver  vist la poca predisposició d’alguns proveïdors d’àrid reciclat en millorar 

el seu procés per tal de obtenir un producte de millor qualitat. En el moment en què ens 

trobem, el reciclatge és necessari, i el fet que sigui necessari fa que per molts sigui un 

negoci. Es troba a faltar proveïdors de reciclat que creguin amb el reciclat i el potenciïn  

millorant el seu producte per tal de competir a primera línia amb l’àrid natural. Això 

requereix una inversió que molts prefereixen no fer i seguir venent el producte que 

existeix actualment a un preu més econòmic.  

Per això s’agraeix trobar una empresa de reciclat com Xirgu, que han fet una aposta 

clara cap a aquest producte, on l’àrid que subministra té clarament una qualitat més bona 

que la de la resta de proveïdors amb els que s’ha treballat. A més ja es veu que és una 

empresa disposada sempre a millorar i a fer el seu producte final més bo.  

Cal destacar que s’ha aconseguit complir l’objectiu del projecte, que consisteix en crear 

una nova peça que contingui un alt % de reciclat. Aquesta nova peça que tal i com s’ha 

comentat en breus comercialitzarà BREINCO, és la que té com a fórmula bàsica el 

Reciclat 6.  

Tot i haver aconseguit arribar a superar el 40 % de reciclat en una peça, com bé s’ha vist 

en el projecte, sempre s’ha volgut anar a més, per tal d’aconseguir arribar al 100 %  de 

reciclat en la capa base. Es parla de reciclatge del 100% a la capa base ja que un altre 

dels problemes del reciclat és l’estètica, per aquest motiu s’ha desestimat afegir reciclat a 

la capa superior de les peces.  Per això paral·lelament a l’avanç del projecte també s’ha 

investigat en aquesta direcció, i es creu que amb el temps es pugui arribar a aconseguir 

fabricar peces de qualitat amb un percentatge pràcticament del 100% en reciclat. 

BREINCO, és una empresa que des de fa anys ha apostat per les bones pràctiques i la 

sostenibilitat amb el medi ambient, com ho demostra la seva àmplia gamma de productes 

ecològics. Aquest és un dels motius pels que el projecte no s’ha centrat només en 
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intentar assolir el 40 % de reciclat sinó que s’ha anat investigant per tal de poder arribar a 

% bastant més elevats, i tot i la finalització del projecte, Breinco seguirà investigant la 

forma d’afegir més reciclat a les seves peces. 

Per últim m’agradaria destacar la feina que encara queda per fer pel que fa a la 

valorització dels residus. El context econòmic actual hauria de promoure molt més la 

investigació i la voluntat per part de les empreses de donar sortida als seus residus. Tal i 

com s’ha pogut comprovar, gràcies al projecte de recerca realitzat entre  Breinco i Urbe 

s’ha aconseguit obtenir una peça de formigó amb uns costos de producció molt més 

baixos que els que es tenien fins al moment. Per a Breinco això és importantíssim ja que 

han pogut disminuir el preu final de la peça per tal de fer-la més competitiva i seguir 

mantenint el mateix marge que tenien. Tot i així, la crisis també ha deixat marca a 

Breinco que s’ha vist obligada a realitzar un ERE i reduir la plantilla pràcticament al 50%.  

Aquest projecte s’ha pogut realitzar gràcies a la subvenció rebuda per l’agència de 

Residus de Catalunya. Cal destacar que el 2010 va ser el darrer any que l’agència va 

donar subvencions per aquest tipus de projectes. La política de retallades i d’austeritat no 

han permès a l’agència seguir incentivant la investigació i la recerca en la valorització de 

residus. Ara les empreses que vulguin apostar en aquest sentit han de fer front al 100% 

dels gestos i cada cop és més difícil trobar empreses que actualment estiguin disposades 

a fer inversions en aquest sentit.   
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