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CAPÍTOL 2  
CARACTERITZACIÓ DELS MATERIALS UTILITZATS 
 
 
2.1- Introducció i objectius 
 
En aquest capítol es defineixen les característiques principals de cadascun dels 
materials utilitzats per a la fabricació de les pastes de ciment que ens serviran 
per realitzar l'estudi experimental de la tesina.  
 
Així doncs, els materials utilitzats per fabricar les pastes de ciment han estat els 
següents:  
 

• Llots secs de les depuradores d'aigües residuals de Montornès del 
Vallès, Vic i Rubí. 

• Ciment Pòrtland CEM II/A-L 42,5 R  
• Aigua de la xarxa d'abastament públic de Barcelona 
• Cal apagada 

 
En la part introductòria de la tesina, en fixar els objectius de la mateixa 
s'analitza el perquè s'ha utilitzat aquest tipus de ciment i el perquè s'utilitzen els 
tres tipus de llot. 
 
 
2.2-  Caracterització dels llots 
 
La caracterització dels llots de depuradora ha estat realitzada amb detall, ja que 
són residus amb un alt potencial contaminant i es tracta d’uns materials que no 
s’utilitzen habitualment com a addició del ciment, provocant variacions 
importants en el comportament físic i composició química d’aquest. Aquestes 
variacions són objecte d’estudi en la present tesina. 
 
 
2.2.1- Llot de Montornès del Vallès (MDV) 
 
Les dades contingudes en aquest apartat han estat facilitades per l'EDAR de 
Montornès del Vallès.  
 
Aquest llot és un fang biològic procedent de l'EDAR de MDV. En la figura 2.1  
s’observa l’aspecte del llot un cop finalitzat el procés d'assecat a l'estació 
depuradora, aquesta és la textura del llot que s'addicionarà al ciment per 
fabricar les pastes al laboratori. 
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2.2.1.1- Procés d'obtenció del llot de MDV 
 
Per a l'obtenció del llot sec, els residus de l'EDAR de MDV han estat sotmesos 
a un procés de digestió anaeròbia i d'assecatge tèrmic  parcial a una 
temperatura aproximada d'uns 200 ºC, posteriorment els llots queden 
emmagatzemats per a la seva reutilització. Aquest procés queda detallat en el 
capítol 1 de la present tesina en la base teòrica preliminar. 
 
 

 
Figura 2.1 Aspecte del llot sec de Montornès del Vallès, utilitzat com a addició del Ciment 
Pòrtland CEM II/A-L 42,5 R. 
�

�

2.2.1.2- Característiques físiques del llot de MDV 
 
S'han caracteritzat els següents paràmetres: Granulometria, pes específic, 
absorció i humitat. 
 
 

� Anàlisi granulomètric  
 

L'anàlisi granulomètric s'ha realitzat segons la norma EN 933-1:1998 per a la 
determinació de la granulometria de les partícules.  
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En la taula 2.1 i el gràfic 2.1 podem observar els resultats obtinguts de l'assaig. 
 
 

Tamís (mm) % Passa 
6,3 100,0 
5 99,7 
4 99,2 
2 96,8 
1 93,1 

0,5 86,0 
0,25 69,1 

0,125 37,2 
0,063 10,1 

Taula 2.1 Anàlisi granulomètric del llot sec de l'EDAR de MDV. 
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Gràfic 2.1 Distribució granulomètrica del llot sec de l'EDAR de MDV. 
 
 
El llot de Montornès del Vallès té una fracció granulomètrica corresponent a 
una sorra fina amb més d'un 10% de partícules que passen pel tamís 0.063mm 
i menys d'un 10% de partícules retingudes pel tamís 1mm, un fet avantatjós ja 
què facilita l’aplicació directe del residu a la barreja per elaborar la pasta de 
ciment pòrtland. 
 
 

� Pes específic, absorció i humitat 
 
Els resultats obtinguts al laboratori per determinar el pes específic i l'absorció 
són els representats a la taula 2.2 on queda reflectit que es tracta d'un material 
molt esponjós, amb baixa densitat i alta capacitat d'absorció. 
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Pes específic sec    1,15 g/cm3 

Pes específic de la mostra  1,75 g/cm3 

Humitat (w) a 105 ºC  12,8 % 

Absorció 29,6 % 

Taula 2.2 Pesos específics, humitat i absorció del llot de MDV. 
 
 
2.2.1.3- Característiques químiques del llot de MDV 
 
En les següents taules (taula 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6) s'expressen els resultats de la 
caracterització química del llot sec de MDV: 
 
 
 pH 7,26 
 Matèria orgànica 44,7 % 
 Matèria orgànica resistent 21,8 % 
 Pèrdua al foc a 550ºC 57,20 % 
 Pèrdua per calcinació a 1000ºC 56.90 % 
Taula 2.3 Característiques químiques del llot de MDV. 
 
 

CaO 14,49 % Na2O 0,887 % 
SiO2 9,33 % ZnO 0,890 % 
Al2O3 10,26 % Cr2O3 0,459 % 
P2O5 6,55 % Cl 0,348 % 
Fe2O3 3,64 % BaO 0,264 % 
MgO 1,24 % Mn2O 0,144 % 
SO3 0,598 % NiO 0,121 % 
TiO2 0,884 % CuO 0,108 % 
K2O 1,02 % 

Taula 2.4 Elements majoritaris després de l'assaig de calcinació del llot sec de MDV 
determinats per Fluorescència de raig X. Resultat expressat en % d'òxids. 
 
 

Zn 2868 Pb 129 
Cr 1514 Hg 3,51 
Cu 354 Cd 1,55 
Ni 164 

Taula 2.5 Concentració de metalls pesats expressada en mg/kg de mostra seca i calcinada en 
els llots de MDV. 
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Donada la concentració d'alguns metalls pesats del llot de MDV i segons la 
Directriu Europea 86/278/CEE, aquests llots serien d'utilitat per a ús agrícola 
només en sòls amb pH>7 (veure taula 1.1 de la present tesina).  De nou es 
posa de manifest la necessitat de noves aplicacions per als llots resultants de la 
depuració d'aigües residuals. 
 
 

Límits norma EN Concentració metalls 
 INERT NO INERTS PERILLOSOS 

Cl- 100,06 800 15000 25000 
F- 35,52 10 150 500 

SO4
2- 64,22 1000 20000 50000 

As 0,35 0,5 2 25 
Ba 11,96 20 100 300 
Cd <0,1 0,04 1 5 
Cr 3,65 0,5 10 70 
Cu 3,70 2 50 100 
Hg <0,1 0,01 0,2 2 
Mo 0,22 0,5 10 30 
Ni 5,70 0,4 10 40 
Pb 0,18 0,5 10 50 
Sb 0,23 0,06 0,7 5 
Se <0,4 0,1 0,5 7 
Zn 28,97 4 50 200 

Taula 2.6 Resultats de la lixiviació del llot de MDV, mg/Kg de mostra seca. Queden reflectits els 
metalls que sobrepassen els diferents límits que caracteritzen els residus com a inerts, no inerts 
o perillosos. 
 
El test de lixiviació en el llot de Montornès, classifica el llot per un determinat 
nombre de metalls pesats (mercuri, níquel, antimoni, seleni, zenc, cadmi, crom i 
coure) i fluorurs, com a residu no inert 
 
 
2.2.1.4- Característiques mineralògiques del llot de MDV 
 
Un dels problemes  que pot presentar el llot com a addició en un formigó és la 
presència de minerals argilosos, per aquesta raó, és necessari fer una 
determinació de la composició inorgànica del residu. 
 
Per caracteritzar la part inorgànica continguda en el llot s'ha realitzat un anàlisi 
per Difracció de Raig X (DRX) utilitzant un difractòmetre Siemens D-500, amb 
radiació Kα Cu (λ= 1,5418Å), monocromador de grafit i detector de irradiació, 
sota unes condicions del tub de raig X de 30 mA i 40 kV. La velocitat angular de 
0.05 (2θ) cada 3 segons, amb un rang d'escombrat de 2θ entre 4º i 70º. 
L'anàlisi de DRX s'ha realitzat en el Laboratori de Materials de la Construcció 
del departament d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. 
 
El reconeixement dels compostos formadors és possible a partir de les fitxes 
del JCPDS (Joint Committee for Powder Diffraction Standards), en les quals es 
descriu la cel·la primitiva, els índex de Miller (hkl), l'espaiat reticular (d) i 
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l'intensitat percentual de la difracció experimental (I). En els difractogrames es 
representa l'intensitat de difracció en funció de 2θ, on θ és l'angle entre el feix 
de raigs X i el pla cristal·lí que difracta. L'angle de difracció θ es relaciona amb 
la distància entre plans d, i la longitud d'ona del raig incident λ, a través de la 
fórmula de Bragg (expressió 2.1) 
 

 λλλλ = 2 d sinθθθθ_                                                   [2.1] 
 
 
En la següent figura (figura 2.2) es mostren els resultats obtinguts de l'anàlisi 
per DRX d'una mostra de llot sec de MDV: 
 
 

�
Figura 2.2 Espectre de difracció de raig X del llot sec de l'EDAR de MDV, sense tamisar. 
 
 
Els compostos cristal·lins presents en el llot són bàsicament el quars, la calcita i 
la dolomita, que corresponen als diferents pics de l'espectre marcats amb les 
línies de color en la figura 2.2. El fons elevat de l'espectre o soroll correspon a 
la fracció amorfa constituïda majoritàriament per la matèria orgànica, aquesta 
part que pot constituir un 50% del llot no és interpretada pel difractòmetre ja 
que només detecta les fases cristal·lines.  
 
També observem en l'espectre que no hi consta cap fase argilosa de caràcter 
expansiu, per tant, no ens donarà problemes d'expansió alhora d'addicionar-lo 
al ciment. 
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2.2.2- Llot de Vic 
 
Aquest llot és un fang biològic procedent de l'EDAR de Vic. En la figura 2.3  
s’observa l’aspecte del llot un cop finalitzat el procés d'assecatge tèrmic a 
l'estació depuradora, aquesta és la textura del llot que s'addicionarà al ciment 
per fabricar les pastes al laboratori. 
 
 

 
Figura 2.3 Aspecte del llot sec de Vic, utilitzat com a addició del Ciment Pòrtland CEM II/A-L 
42,5 R. 
 
 
2.2.2.1- Procés d'obtenció del llot de Vic 
 
Per a l'obtenció del llot sec, els residus de l'EDAR de Vic han estat sotmesos a 
un procés d'assecatge tèrmic on el fang s'escalfa a través d’un procés mixt de 
conducció de calor d’oli tèrmic i convecció d’aire calent, posteriorment els llots 
queden emmagatzemats en contenidors per al seu transport i reutilització.  
 
Aquest procés queda detallat en el capítol 1 de la present tesina en la base 
teòrica preliminar. 
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2.2.2.2- Característiques físiques del llot de Vic 
 
 

� Anàlisi granulomètric 
 
 

L'anàlisi granulomètric s'ha realitzat segons la norma EN 933-1:1998 per a la 
determinació de la granulometria de les partícules.  
 
En la taula 2.7 i el gràfic 2.2 podem observar els resultats obtinguts de l'assaig. 
 

Tamís (mm) % Passa 
16 100,0 
8 100 
4 99 
2 99 
1 95 

0,5 79 
0,25 50 

0,125 25 
0,063 10 

Taula 2.7 Anàlisi granulomètric del llot sec de l'EDAR de Vic. 
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Gràfic 2.2 Distribució granulomètrica del llot sec de l'EDAR de Vic. 

L’estudi granulomètric també posa de manifest que la seva mida correspon a 
una sorra fina amb més un 10% de partícules que passen pel tamís 0.063mm i 
menys d'un 10% de partícules retingudes pel tamís 1mm. 
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2.2.2.3- Característiques químiques del llot de Vic 
 
En les següents taules (taula 2.8, 2.9 i 2.10) s'expressen els resultats de la 
caracterització química del llot sec de Vic: 
 
pH 7,2 
Matèria orgànica 54,1 % 
Matèria orgànica resistent 24,2 % 
Humitat 3,5 % 

Taula 2.8 Caracterització del fang sec procedent de la depuradora de Vic. 
 
 

CaO 22,7 Na2O 1,11 
SiO2 29,33 ZnO 0,84 
Al2O3 12,9 Cr2O3 0,24 
P2O5 12,4 Cl 0,20 
Fe2O3 3,64 BaO 0,75 
MgO 1,24 Mn2O 0,144 
SO3 3,22 NiO 0,13 
TiO2 0,884 CuO 0,23 
K2O 1,83 

Taula 2.9� Elements majoritaris desprès de l’assaig de calcinació del llot sec de Vic per 
Fluorescència de raigs X, el resultat expressat en % d’òxids. 
 
 

Límits norma EN Concentració metalls 
 INERT NO INERTS PERILLOSOS 

Cl- 2597 800 15000 25000 
F- 701 10 150 500 

SO4
2- 783 1000 20000 50000 

As  0,5  0,5 2 25 
Ba 4,6 20 100 300 
Cd -- 0,04 1 5 
Cr 1,9 0,5 10 70 
Cu 2,3 2 50 100 
Hg -- 0,01 0,2 2 
Mo 1,6 0,5 10 30 
Ni 17,6 0,4 10 40 
Pb 0,08 0,5 10 50 
Sb 0,11 0,06 0,7 5 
Se -- 0,1 0,5 7 
Zn 10,5 4 50 200 
Co 0,73    
Sn 1,02    

Taula 2.10 Resultats de la lixiviació del llot de Vic, mg/Kg de mostra seca. Queden reflectits els 
metalls que sobrepassen els diferents límits que caracteritzen els residus com a inerts, no inerts 
o perillosos. 
 
Tenint en compte els resultats de la lixiviació, es classifica el llot de Vic, pel 
contingut de fluorurs com a residu perillós. 
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2.2.2.4- Característiques mineralògiques del llot de Vic 
 
En l’anàlisi per Difracció de Raigs X també és constata la no presència de 
minerals argilosos i expansius que podrien donar problemes de durabilitat en el 
formigó elaborat amb llot sec.  
 
En la següent figura (figura 2.4) es pot veure el resultat corresponent a la 
determinació de la fracció inorgànica del llot de la depuradora de Vic. 
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Figura 2.4 Espectre de Difracció de raig X del llot sec de l'EDAR de Vic, sense tamisar. 
 
 
Els minerals inorgànics presents en el llot són bàsicament el quars, la calcita, la 
dolomita i l'albita, que corresponen als diferents pics de l'espectre marcats amb 
les línies de color en la figura 2.4. 
 
 
2.2.3-   Llot de Rubí 
 
Aquest llot és un fang biològic procedent de l'EDAR de Rubí. En la figura 2.5 
s’observa l’aspecte del llot un cop finalitzat el procés d'assecatge tèrmic a 
l'estació depuradora, aquesta és la textura del llot que s'addicionarà al ciment 
per fabricar les pastes al laboratori. 
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2.2.3.1- Procés d'obtenció del llot de Rubí 
 
Per a l'obtenció del llot sec, els residus de l'EDAR de Rubí han estat sotmesos 
a un procés d'assecatge tèrmic on el fang s'escalfa a través d’un procés mixt de 
conducció de calor d’oli tèrmic i convecció d’aire calent, posteriorment els llots 
queden emmagatzemats en contenidors per al seu transport i reutilització. 
Aquest procés queda detallat en el capítol 1 de la present tesina en la base 
teòrica preliminar. 
 
 

 
Figura 2.5 Aspecte del llot sec de Rubí, utilitzat com a addició del Ciment Pòrtland CEM II/A-L 
42,5 R. 
 
 
2.2.3.2- Característiques físiques del llot de Rubí 
 
 

� Anàlisi granulomètric   
 

L'anàlisi granulomètric s'ha realitzat segons la norma EN 933-1:1998 per a la 
determinació de la granulometria de les partícules.  
 
En la taula 2.11 i el gràfic 2.3 podem observar els resultats obtinguts de 
l'assaig. 
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Tamís (mm) % Passa 
16 100 
8 100 
4 100 
2 99.8 
1 99.5 

0,5 68.7 
0,25 11.05 

0,125 0.4 
0,063 0 

Taula 2.11 Anàlisi granulomètric del llot sec de l'EDAR de Rubí. 
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Gràfic 2.3 Distribució granulomètrica del llot sec de l'EDAR de Rubí. 
 
L'estudi granulomètric ens indica que es tractaria d'una sorra mitja, amb més 
d'un 10% de partícules que passen pel tamís 0.25mm i menys d'un 10% de 
partícules retingudes pel tamís 1mm. A diferència dels altres dos llots el tamany 
de les partícules varia en un rang més estret, l'aparença del llot és més 
homogènia.   
 
2.2.3.3- Característiques químiques del llot de Rubí    
 
 
En les següents taules (taula 2.12 i 2.13) s'expressen els resultats de la 
caracterització química del llot sec de Rubí: 
 
 
pH 7,0 
Matèria orgànica 55,0 % 
Matèria orgànica resistent 30,4 % 

Taula 2.12 Caracterització del fang sec procedent de la depuradora de Rubí. 
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El pH dels llots analitzats és un valor molt constant, proper a 7. S'ha pogut 
comprovar que aquest valor no presenta variacions segons l'estacionalitat o 
procedència dels llots. 
 
 

Límits norma EN Concentració metalls 
 INERT NO INERTS PERILLOSOS 

Cl- 2082 800 15000 25000 
F- 641 10 150 500 

SO4
2- 1285 1000 20000 50000 

As 0,30 0,5 2 25 
Ba 11,6 20 100 300 
Cd -- 0,04 1 5 
Cr 4,4 0,5 10 70 
Cu 0,9 2 50 100 
Hg -- 0,01 0,2 2 
Mo 1,4 0,5 10 30 
Ni 23,6 0,4 10 40 
Pb 0,1 0,5 10 50 
Sb 0,06 0,06 0,7 5 
Se -- 0,1 0,5 7 
Zn 12,9 4 50 200 
Co 0,35    
Sn 0,33    

Taula 2.13 Resultats de la lixiviació del llot de Rubí, mg/Kg de mostra seca. Queden reflectits 
els metalls que sobrepassen els diferents límits que caracteritzen els residus com a inerts, no 
inerts o perillosos. 
 
El test de lixiviació en el llot de Rubí, classifica el llot per el contingut de fluorurs 
com a residu perillós. 
 
 
2.3-    Caracterització del ciment 
 
El ciment utilitzat en la part experimental d'aquesta tesina ha estat del tipus 
Pòrtland Dragon AL: CEM II/A-L 42,5 R. Aquest ciment ha estat proporcionat 
per l'empresa PROMSA del grup Ciments Molins S.A (veure figura 2.6-a). 
 
 
2.3.1- Característiques principals del ciment 
 

• Millor treballabilitat: a igual relació aigua/ciment aconsegueix millor 
plasticitat. 

• Resistències finals elevades. 

• Menor risc de fissures. 
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Aquest ciment està especialment recomanat per: 
 

• Obres i elements prefabricats de formigó en massa i/o armats amb      
resistències mecàniques mitges/altes. 

• Prefabricats no pretesats. 

• Pavimentació i ferms de carreteres. 
 
 

Aquest ciment  no està indicat per: 
 

• Formigó pretesat. 

• Elements estructurals prefabricats o pretesats o posttesats.  
 
 
2.3.2- Components principals del ciment 

• Clínker (80 - 94 %). El Clínker de ciment Pòrtland és un material 
hidràulic que s'obté per sintetització d'una mescla especificada de 
matèries primeres (cru, pasta o farina). Composició química: CaO, 
SiO2, Al2O3, Fe2O3 i altres compostos. 

• Calcària (6 - 20 %). Aquest component està format per �75% en massa 
de (CaCO3), el seu contingut en argila és menor a 1,2 grams/100 
grams de calcària i el carboni orgànic total (TOC) és � a 0.50% en 
massa. 

• Components minoritaris (0 – 5 %). 
 
 
2.3.3- Especificacions del ciment 
 
En la taula 2.14 es mostren les dades de les característiques físiques, 
químiques i mecàniques més rellevants: 
 
 
Característica del ciment Especificació segons norma Valors habituals 
Clinker  80 – 94 % 88 % 
Calcària  6 – 20 % 10 % 
Component minoritari  0 – 5 % 2 % 
Presència de clorurs � 0,10 % 0,01 % 
Presència de sulfats � 4 % 3,3 % 
Inici de presa � 60 min. 120 min. 
Final de presa � 720 min. 180 min. 
Expansió  � 10 mm. 0,5 mm. 
Resistència a 2 dies � 20 MPa 25 MPa 
Resistència a 28 dies 42,5 � R � 62,5 MPa 52 MPa  

Taula 2.14 Característiques químiques, físiques i mecàniques del ciment CEM II/A-L 42,5 R 
segons la norma UNE-EN 197-1:2000 i valors habituals. 
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2.4- Caracterització de l'aigua 
 
Degut a que l'aigua d'abastament que arriba al Laboratori de Materials de 
Construcció de la UPC compleix les condicions requerides en les normes 
espanyoles UNE 7-234-71, UNE 7-130-58, UNE 7-131-58, UNE 7-178-60, UNE 
7-132-58 i UNE 7-235-71 descrites en la taula 2.15, és la que hem utilitzat per a 
la fabricació de les pastes de ciment i les provetes. 
 
pH � 5 
Substàncies dissoltes  � 15 g/l 
Sulfats  � 200 mg/l 
Clorurs � 6 g/l 
Hidrats de Carboni 0 
Substàncies orgàniques solubles en èter  � 15 g/l 

Taula 2.15 Condicions que ha de complir l'aigua. 
 
 
2.5- Caracterització de la cal 
 
La cal utilitzada en la part experimental de la tesina, ha estat, per raons de 
seguretat en la manipulació, hidròxid de calci natural en pols Ca(OH)2, que ha 
estat proporcionada per l'empresa Panreac Química SA (veure figura 2.6- b) 
 
 
 

 
Figura 2.6 Materials utilitzats en la part experimental de la tesina: a) Ciment Pòrtland tipus 
Dragon AL: CEM II/A-L 42,5 R. b) Cal apagada, Hidròxid de calci natural en pols.  
 


