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1133..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  FFIINNAALLSS  
  
 
Analitzant la feina que s'ha dut a terme es pot concloure que s'han assolit tots els objectius que 
havien estat marcats al començar la tesina: s'ha definit el procés de generació del residu, s'ha 
caracteritzat i classificat el rebuig, s'ha caracteritzat les propietats del residu com a matèria 
primera ceràmica i, el que és més important, s'ha arribat a la conclusió que el rebuig pot ser 
reutilitzat per a produir fabricats ceràmics. 
 
Tot seguit s'ha volgut fer, com a mesura clarificadora, un llistat dels punts més importants i 
concloents que s'han desprès al llarg de la realització del treball. Aquests són: 
 
- El residu que s'obté del rentat dels àrids a la planta d'àrids de la Plana del Corb de 

SORIGUÉ S.A. és, segons la classificació establerta al Catàleg de residus de 
Catalunya, un residu inert (de dipòsit controlat de classe I, C.I) i pot ser valoritzat 
mitjançant la seva utilització en la construcció (i per tant com a matèria primera 
ceràmica). 

 
- Les mostres preses a la bassa de decantació tenen granulometries significativament diferents 

segons el lloc a on han estat preses. D’aquesta manera, com més ens allunyem del punt 
d’afluència del residu a la bassa, major és el percentatge de partícules fines de mida inferior 
a les 63 micres. 

 
- El 99% de les partícules del residu tenen una mida inferior a 1mm. Concretament les 

mostres corresponents a la presa del residu a la sortida del cicló, tenen mides de partícula 
inferior a les 400-350 micres. 

 
- El residu és un material predominantment llimós. L’explotació dels diferents nivells de 

la terrassa de la Plana del Corb no fa variar notablement la textura del residu. 
 
- La fracció fina del residu, a efectes ceràmics (llim+argila), és percentualment elevada 

(oscil·lant entre el 64 i el 97%) fet que garanteix una bona ceramicitat del material. 
 
- Els materials de la bassa de decantació presenten una alta humitat. Aquesta decreix a 

mesura que ens apropem al punt d’afluència de l’aigua de la sortida del cicló. 
 
- El contingut en matèria orgànica al rebuig és poc significatiu (varia d’un 1 a un 3%). 
 
- La mostra Distal, que correspon al residu situat a la zona més llunyana del punt d’afluència 

de la bassa de decantació, té un límit plàstic inferior a la humitat natural del rebuig (33%). 
Aquest fet ens indica que el residu a la bassa es troba en un estat plàstic. Per altra banda, 
el límit líquid quasi bé coincideix amb la humitat natural del rebuig fet que indica que el 
residu es troba en un estat plàstic quasi líquid. 

 
- El residu, tan si és pres a la bassa com si ho és a la sortida del cicló, té un índex de 

plasticitat que mai supera el 7%. Segurament aquest baix índex de plasticitat del residu ve 
donat per un poc contingut en minerals de l’argila. 

 
- El contingut en quars del residu varia segons el nivell de la terrassa que està essent explotat. 

Aquest contingut varia del 8 al 25%. 
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- El rebuig té un alt contingut en carbonats. Aquest contingut, que varia entre el 15 i el 
64%, està relacionat amb el nivell de la terrassa que està en explotació. 

 
- La presència de feldspat al residu no és gaire notable ja que aquest es troba en proporcions 

que van de l’1 al 10%. D’altra banda, la presència de plagiòclasi varia entre el 5 i el 16%. 
 
- La presència de minerals de l’argila (clorita, il.lita i caolinita) al residu és remarcable en 

algunes mostres que en tenen un percentatge de fins a un 47%. Ara bé, hi ha mostres que en 
tenen poca proporció, un 20% aproximadament. Aquesta important variació ve donada per 
el nivell de la terrassa al que corresponen les mostres. 

 
- L’element majoritari present al residu és, en algunes mostres, el silici (fins a un 39%) i en 

d’altres el calci (fins a un 42%).  
 
- El 60-70% de contingut en òxids a totes les mostres correspon a la suma del contingut en 

SiO2, Al2O3 i CaO. 
 
- Ateses les característiques químiques del residu, aquest podria utilitzar-se per a la 

fabricació de rajoles de paviment o de revestiment porós. 
 
- Les contraccions que es produeixen durant la cocció de les provetes realitzades a partir del 

rebuig no superen, en general, el 2%. Aquest fet comporta que, durant la cocció del residu, 
hi hagi estabilitat dimensional. Aquesta estabilitat pot ser deguda a l’alt contingut en 
carbonats del rebuig. 

 
- Els moments més crítics que es donen per les diferents provetes durant la cocció i que 

queden de manifest a les gràfiques en el punts de màxims i mínims corresponen a una 
temperatura al voltant dels 1125º-1075ºC. 

 
- La capacitat d’absorció d’aigua disminueix a l’augmentar la temperatura de cocció. 
 
- Per tal que la peça ceràmica hagi assolit una alta contracció i tingui una baixa 

capacitat d’absorció d’aigua al final del procés de cocció, cal afegir al residu un 
material fondant com pot ser la caolinita. 

 
- La temperatura òptima de cocció, a l’afegir caolinita al residu, està al voltant dels 1120ºC. 
 
- Els minerals presents a les provetes cuites són: anortita, quars, hematites, 

wol.lastonita, gehlenita, òxid de calci lliure i silicat de calci. 
 
- A l’augmentar la temperatura de cocció es forma més anortita i es consumeix sílice i òxid 

de calci. 
 
- Les fases mineralògiques presents a les provetes cuites a alta temperatura són 

principalment: quars, anortita i hematites. D’aquesta manera, el tipus de ceràmica que es 
podrà fabricar a partir del residu serà quars-feldspàtica. Aquesta és la ceràmica tradicional 
utilitzada en els maons, en teules, en utensilis de cuina...etc. 

 
- El residu obtingut a partir del rentat dels àrids a la planta de tractament d’àrids de la 

Plana del Corb pot ser valoritzat tot reutilitzant-lo com a matèria primera ceràmica, 
garantint l’obtenció d’un fabricat ceràmic de qualitat, sempre i quan s'hi afegeixi 
algun tipus d'argila silícica (per exemple caolinita) ja que d’aquesta manera s’assegura 
que: 
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1. El contingut mineralògic de la matèria primera sigui el corresponent a una 
argila ceràmica, ja que d’aquesta manera el contingut en quars i en minerals de 
l’argila de la matèria primera augmenta i el contingut en calcita disminueix. 

2. La plasticitat de la matèria primera (residu+caolinita) sigui més elevada, i per 
tant més adequada per a la fabricació ceràmica, que la del residu sol. 

3. La peça ceràmica final hagi assolit una alta contracció i tingui una baixa 
capacitat d’absorció d’aigua al final del procés de cocció. 

4. El fabricat ceràmic cuit tingui d’una banda, menys quantitat d’òxid de calci i de 
l’altra, més quantitat d’anortita. 

 
- Només afegint un 10% de caolinita al residu, es milloren les seves propietats ceràmiques. 
 
- La utilització del residu prenent-lo directament de la bassa de decantació no és viable 

ja que per una banda, la seva extracció de la bassa i la seva manipulació seria una tasca 
altament costosa de dur a terme, i per l'altra, el transport per dins o per fora la gravera seria 
de dubtosa rendibilitat. 

 
- Per a dur a terme la reutilització del residu es fa necessari instal·lar a la planta un 

espessidor/decantador i un filtre premsa per tal de transformar el residu, des de la sortida 
del cicló, en un material el més sec possible i manejable per ser després valoritzat en la 
fabricació de peces ceràmiques. 

 
- L'impacte ambiental derivat del tractament del residu mitjançant un 

espessidor/decantador i un filtre premsa és positiu. 
 
- El preu a que s’haurà de vendre la tona de residu per tal que en deu anys s’hagi 

recuperat la inversió en maquinària efectuada serà de 1.1 €. Atès el preu de mercat de la 
matèria primera ceràmica (al voltant des 3.18 € /t) i, tenint en compte les propietats 
ceràmiques del rebuig, aquest preu és totalment raonable.  

 
- La valorització dels subproductes industrials procedents del tractament d'àrids com a 

matèria primera ceràmica, és una valorització viable i que soluciona el problema produït 
per la deposició de grans volums de llots en basses de decantació, problema que es dóna 
sobretot al moment de restaurar els terrenys que han estat ocupats i explotats a la gravera. 

 
- A partir de la valorització del residu que es produeix en una planta qualsevol de 

tractament d'àrids, es pot treure, per una banda, un benefici ecològic i per l'altra, un 
benefici econòmic. 

 
Finalment es vol remarcar que l'estudi que s'ha realitzat en aquesta tesina es pot extrapolar a 
qualsevol planta de tractament d'àrids, sigui quina sigui la seva ubicació, ja que en totes elles es 
generen actualment grans volums de residus. La única diferència que hi haurà entre una gravera 
i una altra serà el tipus de mineralogia i granulometria del rebuig i per tant el tipus de 
modificacions i tractaments que aquest haurà d'experimentar per tal de ser utilitzat com a 
matèria primera ceràmica. 
 
 
 
 


