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3 Resum 

Resum 
La producció de residus dels diferents sectors de consum és sense cap mena de dubte 
un dels grans problemes als que haurem de trobar una solució durant els propers 
anys. A més, la seva generació no ha tingut fre a nivell global fins fa pocs anys. Els 
residus són un gran problema ja que perjudiquen el medi de moltes maneres. En 
aquest treball ens centrarem en alguns dels residus que genera l’activitat humana que 
són tòxics i/o perillosos pel medi ambient i per les persones. 

La popularització de les tecnologies juntament amb el desenvolupament continu de les 
activitats productives fa que la quantitat de residus perillosos sigui cada cop major.  
Alguns d’aquests residus poden ser valoritzats sotmetent-los a processos de 
recuperació parcials. Però d’altres no es troben en estat sòlid o en un format 
manipulable. La recerca de solucions segures per a la disposició de residus d’aquest 
últim tipus, ens ha dut a fer servir matrius cementítiques com a recurs per aconseguir 
reduir la seva perillositat. Des de 1970 es desenvolupen tècniques d’aquest estil 
conegudes com solidificació/estabilització de materials perillosos, que pretenen 
conferir als residus major estabilitat i/o facilitar-ne la seva manipulació.  

Alguns residus, com les cendres d’incineradores de residus urbans, les cendres 
volants o les escòries tenen un alt contingut en sílice, calci i òxids d’alumini i de ferro. 
Aquests components poden funcionar com a substituts de part de les matèries 
primeres del ciment i també reportar avantatges tècnics contribuint així a una millora 
des d’un punt de vista econòmic i funcional. Tanmateix, a banda d’aquests beneficis, la 
presència de metalls pesants i altres substàncies als residus afecta a la constitució del 
sistema i alhora les seves propietats físiques i químiques. 

Com a síntesi, tot i la presència d’aquests elements perillosos, cal valorar la viabilitat 
de fer servir alguns residus com un recurs per la producció de ciments. En primer lloc 
s’haurà de comprovar que la seva fabricació no sigui perillosa pel medi ambient i per 
les persones mitjançant la seva caracterització química i l’estudi dels processos de s/s 
que tenen lloc a l’hora d’afegir aquestes substàncies. Un cop verificat aquest aspecte, 
s’haurà de procedir a l’estudi de les propietat físiques dels productes cementicis 
formats: comprovar resistències, estabilitat volumètrica, etc. Un factor clau d’aquesta 
segona fase haurà de ser l’estabilitat de les matrius endurides davant agents externs 
com l’aigua o la calor. En altres paraules, cal verificar que el comportament de les 
estructures no només és favorable des del punt de vista funcional sinó que també 
compleix la seva missió de retenir els contaminants.  

Aquest treball vol contribuir en petita mesura a aquesta tasca en la seva fase inicial 
estudiant el comportament de les principals fases del ciment davant un dels metalls 
pesants menys estudiats: el vanadi.  

El vanadi és un dels metalls pesants que pot trobar-se en residus habitualment 
addicionats al ciment, com les cendres volants i les escòries de forns d’acer. Això, vol 
dir que  un desconeixement del comportament del vanadi dins les pastes del ciment 
implica un cert grau de desconeixement en l’ús d’aquests materials suplementaris, 
associant aquesta pràctica a un risc pel medi ambient.  

Aquest estudi pretén ser un dels primers passos en aquesta línea de recerca, que ens 
portarà finalment a jutjar si les matrius cementítiques podran ser la solució d’una de les 
grans problemàtiques del segle XXI. 

Paraules clau: metalls pesants, vanadi, solidificació/estabilització, matrius cementicies, 
fases del ciment. 
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Abstract 
Waste materials from every manufacturing sector are one of the biggest problems 
which need a solution in the next years. In addition, its global generation has been 
increasing until the last few years. Waste materials damage the environment in several 
ways. This study is focused in some waste materials generated by human activities 
which are toxic and/or dangerous for environment and people. 

The amount of hazardous waste materials is growing because of the increasing use of 
technologies and the continuous development of industrial activities. Some of these 
residues can be recovered by processing their parts separately. But others are not in 
solid state or their condition make really difficult to handle them. The research for a 
safe place to dispose residues has been leading us to follow the direction of using 
cementiciuos matrices as a resource to reduce the dangerousness of this kind of 
products. Since 1970 dangerous materials solidification/stabilization techniques have 
been developing in order to provide waste more stability and/or to make the handling 
easier. 

Some residues as ashes from municipal waste incinerators or slag have a high content 
of silica, calcium and aluminum and iron oxides. These compounds can work as 
substitutes of part of cement raw materials and may represent an economic and 
functional advantage. In the same way, in spite of these benefits, the presence of 
heavy metals in waste affects the system constitution, while its physical and chemical 
properties. 

Synthesizing, despite the presence of this dangerous elements, the feasibility of waste 
use in the cement production is needed to be considered. Firstly, is important to check 
that cement manufacture is not hazardous to people and harmful to the environment 
verifying his chemical characterization and studying the s/s processes. Secondly, is 
necessary to check the physical properties of the formed cementiciuos products: 
strength, volumetric stability, etc. The stability of the hardened matrices against 
external agents as water or heat is going to be a key factor in this phase. In other 
words, is important to verify that the structures behavior not only is propitious from a 
functional point of view but also fulfills its mission to retain contaminants. 

This thesis wants to contribute to this task studying the cement phases’ behavior 
against one of least studied heavy metals: vanadium. 

Vanadium is one of the heavy metals that can be found in most residues used as 
cement additives, such as fly ash and steel furnace slag. Ignorance of the vanadium 
behavior in cement pastes implies a lack of knowledge about the use of these 
materials, associating this practice with a risk to the environment. 

This study aims to be one of the steps to get ahead this research direction which is 
supposed to allow us to judge cementicious matrices as the solution to one of the XXIth 
century problems. 

Keywords: heavy metals, vanadium, solidification/stabilisations, cementicious matrices, 
cement phases. 
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11 Introducció 

Capítol 1. Introducció 

Un residu és un material o objecte del qual el seu propietari vol desfer-se’n ja que ha 

perdut la seva utilitat o per no ser apte pel seu consum o desenvolupar l’activitat per la 

que va ser dissenyat. La seva producció a tots els nivells de consum és sense cap mena de 

dubte un dels grans problemes als que haurem de trobar una solució durant els propers 

anys.  

Els residus sòlids, coneguts com la segona generació de contaminants, es mantenen 

creixents mentre que altres problemes ambientals s’han anat reduint. Especialment durant 

els anys 70 es van començar a implementar regulacions ambientals referents a emissions 

de gasos i fluids contaminats tant a l’aire com a les aigües. Com a contrapartida, la 

contaminació va acabar apareixent per una altra banda i els residus sòlids van augmentar 

mentre els altres disminuïen. Actualment, sabem que per aconseguir amb èxit una 

reducció de la pol·lució cal dissenyar un pla integral de gestió de les emissions per evitar 

aquesta mena d’efectes.  

Posteriorment, en bona part del món desenvolupat es van engegar polítiques de gestió 

integral de residus que han permès obtenir millors resultat. Tot i així, al 2008, unes 2.600 

milions de tones de residus es van generar només a la Unió Europea (UE-27), dels quals 98 

milions van correspondre a materials perillosos. Si la dada es fa relativa a la quantitat de 

població, resulta una mitjana de 5.300 Kg per habitant en un sol any.  

 

Taula 1. Generació de residus dels principals països Europeus. Producció total i per activitat econòmica. Xifres 
en milers de tones (1000 Tn) (Eurostat, 2011). 
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Tot i els esforços de les agències ambientals i les noves legislacions més restrictives, a la 

UE-27 els abocadors continuen sent el destí majoritari de les deixalles: al 2006 el 51,5% 

dels residus arribaven a abocadors mentre que un 43,6% i un 4,9% es reciclaven o 

incineraven, respectivament (Eurostat, 2011).  

L’abocador és el pitjor dels destins als que pot arribar un residu respecte al seu impacte 

ambiental. Els abocadors controlats generen un impacte ambiental molt fort: ocupació del 

territori, males olors, risc de contaminació d’aigües subterrànies i superficials, sòls, aire, 

etc. a més de la mala acceptació que tenen per la població veïna. Aquest gran impacte fa 

que s’hagin desenvolupat moltes estratègies per disminuir la quantitat de residus que s’hi 

envien, com per exemple la implementació de majors taxes per dipòsit, limitacions de 

residus que poden rebre o l’augment dels preus de matèries primeres i combustibles 

(European Environment Agency, 2010). Aquestes actuacions han fet que progressivament 

s’hagin reduït els percentatges dels residus que es dipositen: amb dades per a la UE, al 

1995 el 62% passava a abocador mentre que al 2008 tan sols hi arribava el 40%.  

Tot i aquesta millora en percentatges, el nombre de residus totals no para de créixer i a 

més no s’ha de perdre de vista que aquestes xifres són mitjanes per gairebé tot Europa. En 

termes individuals i d’acord amb la taula 1, alguns països no tan sols no han rebaixat el 

total de residus enviats sinó que l’han augmentat en major o menor mesura, com Bulgària, 

la República Txeca o Alemanya (Eurostat, 2011). A més, algunes de les reduccions poden 

atribuir-se a canvis en la classificació i categorització d’algunes substàncies més que a un 

decreixement real de les escombraries produïdes. Per exemple, els fems procedents de la 

ramaderia han passat a considerar-se adobs per l’agricultura. Tot i ser aquesta una bona 

pràctica, numèricament s’ha eliminat un flux de residus cap a matèries primeres. 

A banda dels problemes que implica la gran producció de residus, cal tenir molt en compte 

l’altra vessant d’inconvenients derivats de la seva generació. Molt sovint els productes de 

rebuig contenen substàncies perilloses pel medi ambient i pel éssers vius que hi habiten 

com a part de l’ecosistema.  A més, en contra del que es podria arribar a pensar, aquest 

tipus de residu no es genera en quantitats negligibles sinó tot el contrari: dels 2600 milions 

de tones de residus generats en 2006, 98 milions corresponien a materials perillosos. Per 

agreujar la problemàtica, el control dels organismes envers el destí final d’aquestes 

substàncies es escàs. Al 2006, el 33,6% dels residus perillosos de la UE es van dipositar a 

abocadors especials i controlats, el 34,0% es va sotmetre a processos de recuperació i del 

32.4% restant l’Agència Europea del Medi Ambient (EEA) no n’ha tingut cap mena 

d’informació (European Environment Agency, 2010). Una mala gestió d’aquest residus és 

particularment important ja que pot derivar en problemes mediambientals greus que 

desencadenin problemes de salut als animals i la població. Els tòxics mal dipositats 

fàcilment poden passar al sòl o l’aigua i introduir-se així al cicle de l’ecosistema, l’entrada a 

la xarxa tròfica a través de la flora i la fauna pot ser una qüestió de temps.  
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Gràfic 1. Generació de residus perillosos per diferents formacions Europees. 1997 no inclou Croàcia. (European 
Environment Agency, 2010). 

La popularització de les tecnologies que s’ha experimentat gràcies a l’abaratiment dels 

aparells electrònics, juntament amb el desenvolupament continu de les activitats 

productives (indústria, mineria, sector primari, etc.) fa que la quantitat de residus 

perillosos sigui cada cop major.  Alguns d’aquests residus poden ser valoritzats sotmetent-

los a processos de recuperació parcials. Per exemple, els petits electrodomèstics, 

ordinadors, telèfons, bombetes i altres aparells elèctrics poden ser reaprofitats si es 

separen correctament. A més, aquesta pràctica és una interessant font de matèries 

primeres per a la fabricació del mateix tipus de producte, ja que aquestes andròmines 

contenen elevades quantitats de metalls que no han perdut el seu valor comercial com a 

mineral, tot i haver quedat obsoletes.   

Malauradament els tòxics no es troben sempre en estat sòlid i en un format tan fàcilment 

manipulable com en els aparells electrònics. Per exemple, les cendres de la calcinació de 

residus sòlids urbans, les escòries de forns d’indústries metal·lúrgiques, les cendres 

procedents de la combustió de combustibles fòssils, els pesticides i fungicides, les pintures, 

etc. 

La recerca de solucions segures per a la disposició de residus d’aquesta mena ens ha dut a 

fer servir matrius cementítiques com a recurs per aconseguir reduir la seva perillositat. Al 

1970 van començar a utilitzar-se aquest tipus de tècniques conegudes com 

solidificació/estabilització (s/s) de materials perillosos (Conner & Hoeffner, 1998).  Aquests 

processos tracten de convertir els residus a formes més estables químicament i física 

(estabilització) o a formats més fàcils de transportar, classificar i tractar (solidificació). 

Alguns residus, com les cendres d’incineradores de residus urbans, les cendres volants o 

les escòries poden tenir un alt contingut en sílice, calci i òxids d’alumini i de ferro. Aquests 

components poden funcionar com a substituts de part de les matèries primeres del ciment 

i també reportar avantatges tècnics contribuint així a una millora des d’un punt de vista 

econòmic i funcional. Tanmateix, a banda d’aquests beneficis, la presència de metalls 

pesants i altres substàncies als residus afecta a la constitució del sistema tant a nivell 

químic, mineralògic com estructural. Així doncs, aquestes addicions fan que les propietats 

fisicoquímiques del resultat puguin variar. D’acord amb estudis anteriors (Glasser, 1997) 
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(Shi & Kan, 2009), aquesta mena d’agents ralentitzen les reaccions del ciment, afectant 

especialment els resultats que es podrien obtenir en tests de lixiviació a edats joves, ja que 

a edats madures el comportament de les pastes millora. 

Com a síntesi, tot i la presència d’aquests elements perillosos, cal valorar la viabilitat de fer 

servir alguns residus com un recurs per la producció de ciments. Per fer-ho, cal focalitzar la 

recerca cap a dues vessants. En primer lloc s’haurà de comprovar que la seva fabricació no 

sigui perillosa pel medi ambient i per les persones mitjançant la seva caracterització 

química i l’estudi dels processos de s/s que tenen lloc a l’hora d’afegir aquestes 

substàncies. Un cop verificat aquest aspecte, s’haurà de procedir a l’estudi de les propietat 

físiques dels productes cementicis formats: comprovar resistències, estabilitat 

volumètrica, etc. Un factor clau d’aquesta segona fase haurà de ser l’estabilitat de les 

matrius endurides davant agents externs com l’aigua o la calor. En altres paraules, cal 

verificar que el comportament de les estructures no només és favorable des del punt de 

vista funcional sinó que també compleix la seva missió de retenir els contaminants.  

Aquetes tasques poden fer-se amb dues metodologies a) considerant el ciment com un 

producte únic i b) estudiant cada fase del ciment per separat.  

Aquest treball vol contribuir en petita mesura a aquesta tasca en la seva fase inicial, 

emprant la segona de les metodologies i estudiant el comportament de les principals fases 

del ciment davant un dels metalls pesants menys estudiats: el vanadi.  

El vanadi és un dels metalls pesants que pot trobar-se en aquells residus que poden ser 

addicionats al ciment, com veurem més endavant. Alguns d’aquests agents són d’ús comú 

a la indústria cimentera, en concret les cendres volants i les escòries de forns d’acer. Això 

implica que  un desconeixement del comportament del vanadi dins les pastes del ciment 

implica un cert grau de desconeixement en l’ús d’aquests materials suplementaris, 

associant aquesta pràctica a un risc pel medi ambient. Afortunadament, si el contaminant 

està estabilitzat en la matriu cementítica, les conseqüències pel medi ambient poden ser 

fins i tot beneficioses. Si s’aconseguís consolidar aquesta retenció del vanadi, materials 

com el ciment podrien arribar a ser el destí final d’alguns residus que actualment es 

dipositen a abocadors. D’aquesta manera es descol·lapsarien aquestes infraestructures 

reportant un gran benefici per la societat.  

Aquest estudi pretén ser un dels primers passos en aquesta línea de recerca, que ens 

portarà finalment a jutjar si les matrius cementítiques podran ser la solució d’una de les 

grans problemàtiques del segle XXI.  
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Capítol 2. Objectius 

2.1. Objectiu principal 

Estudi de la retenció de vanadi en sistemes de tipus cementici. 

2.2. Objectius específics 

− Estudi del mecanisme de retenció del vanadi per portlandita; 

− Estudi del mecanisme de retenció del vanadi per pastes de C3S hidratades; 

− Estudi del mecanisme i productes d’hidratació de l’òxid de calci (CaO) per formar 

portlandita; 

− Estudi del mecanisme i productes d’hidratació de l’òxid de calci  (CaO) en presencia de 

vanadi a la solució aquosa; 

2.3. Desenvolupament del treball 

I. Revisió bibliogràfica dels mecanismes d’hidratació del silicat tricàlcic (C3S) així com del 

comportament de les pastes de ciment o de C3S dopades amb metalls pesants diversos. 

II. Fabricació de les pastes hidratades de C3S i caracterització d’aquestes i dels substrats de 

portlandita i òxid de calci. 

III. Execució dels experiments pertinents, caracterització dels productes obtinguts i les 

condicions finals d’assaig. 

IV. Interpretació dels resultats obtinguts i modelització numèrica. 
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Capítol 3. Estat de l’art 

3.1. Sistemes cementicis 

3.1.1. Introducció 

El ciment és un material que conglomera parts sòlides confinades al seu interior al passar 

d’estat plàstic a estat sòlid. Tot i que aquesta definició pot incloure també ciments orgànics 

polimèrics, el seu alt preu i ús limitat i específic en camps més allunyats de la construcció 

converteix els ciments d’origen inorgànic en els sistemes conglomerants per excel·lència. 

El ciment inorgànic mesclat amb aigua en les proporcions adequades forma una pasta plàstica 

que esdevé rígida (presa) i desenvolupa ràpidament una resistència mecànica a compressió 

(enduriment) causada per la seva reacció química amb l’aigua (hidratació) (Bye 1999).  

Habitualment, l’anomenat ciment Portland ordinari (CPO) és el que coneixem simplement com 

a ciment. Aquest està format bàsicament per dos components que són el silicat tricàlcic 

(Ca3SiO5, alita) i el silicat bicàlcic (Ca2SiO3, bel·lita). La pasta de CPO deu la seva resistència 

inicial a la hidratació de l’alita i la bel·lita que conté. Aquesta reacció d’hidratació és 

exotèrmica i dóna com a productes únicament hidròxid de calci (Ca(OH)2) i un gel de silicats 

càlcics hidratats amorfs (al que ens referirem com CSH). 

A més, volem destacar les diferències entre el ciment i altres sistemes cementítics per evitar 

les confusions que sovint es donen en àmbits allunyats del món de la construcció. Per una 

banda, la barreja del ciment amb partícules fines de sorra rep el nom de morter. Per una altra, 

si mesclem el ciment amb grava, sorra i també partícules grosses (àrids) obtenim el que es 

coneix com formigó i que pot considerar-se un material compost.  

3.1.2. Fabricació i matèries primeres 

L’obtenció de ciment Portland passa per la fabricació del clínquer de Portland. El clínquer 

s’aconsegueix mesclant roca calcària i argiles a una temperatura de 1450ºC, que fa que els 

hidròxids presents a la barreja es recombinin i fusionin. Al clínquer se li afegeix una part de 

guix (CaSO4·2H2O) per tal de controlar la presa i es tritura acuradament. Després d’aquest 

procés el que tenim és el que s’anomena ciment Portland. Si en aquest punt s’afegeixen 

materials com les cendres volants, putzolanes, etc. tindrem aleshores ciments amb addicions o 

d’addicions, en funció de la quantitat de material suplementari que contenen. 

El principal compost del CPO és l’òxid de calci (CaO) que apareix durant la calcinació del 

carbonat de calci present a la roca calcària utilitzada com a matèria primera i constitueix un 

75-80% de les matèries primeres emprades per fer el clínquer. 

Així, la composició habitual del clínquer és: 70,8% CaO, 23,8% SiO2, 5% Al2O3, 0,2% Fe2O3 i 0.2% 

d’altres compostos (Bye 1999).  

3.1.3. Composició 

Al afegir guix al clínquer, el CPO conté entre els seus components un petit percentatge de 

sofre. D’aquesta manera, la composició del CPO queda alterada respecte el clínquer i és: 63-

67% CaO, 19-23% SiO, 3-7% Al2O3, 1,5-4,5% Fe2O3, 2,5-3,5% SO3 i 0,5-2,5% MgO (Bye 1999). 
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Dins l’àmbit del ciment s’utilitza una notació amb la que cal estar familiaritzat ja que és molt 

útil a l’hora d’abreujar el nom de compostos específics d’aquest camp. Per facilitar la 

comprensió d’aquest document podeu consultar la taula 2 amb les correspondències entre les 

fórmules químiques habituals i les sigles utilitzades a la notació de la química del ciment. 

Compost CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 H2O Na2O K2O    SO3   MgO   CO2   Ca(OH)2 

Símbol C S A F H N K S� M C�  CH 

Taula 2. Notació de la química del ciment (Bye 1999) 

Més destacable que la composició del ciment per compostos químics són les quatre fases del 

ciment. Aquestes fases són el resultat de la combinació dels elements procedents de les 

matèries primeres emprades a la fabricació del ciment. Els percentatges de cada fase solen 

calcular-se, en general, amb les equacions de Bogue però els resultats que s’obtenen es mouen 

dins els intervals de la taula 3 La seva nomenclatura també es fa d’acord amb la notació de la 

química del ciment i es detalla a la mateixa taula 3.  

Nomenclatura química específica 

per l’àmbit del ciment 

Abreviació Contingut 

(%) 

Fórmula química 

Silicat tricàlcic, alita C3S 50-70% Ca3SiO5 

Silicat bicàlcic, bel·lita C2S 20-30% Ca2SiO4 

Aluminat tricàlcic C3A 5-12% Ca3Al2O6 

Aluminoferrita càlcica C4AF 5-12% Ca4Al2Fe2O10 

Taula 3. Fases del ciment Portland ordinari 

El C3S és la fase més important no només per la seva presència majoritària sinó també per la 

seva major velocitat relativa de reacció que la fa ser responsable de la resistència mecànica 

que desenvolupa el ciment els primers 28 dies (Taylor 1997). 

D’altra banda, la següent fase majoritària és el C2S, present en menor mesura que l’anterior. 

En el seu cas la reacció amb l’aigua és més lenta i en conseqüència la seva contribució a la 

resistència a temps inicials és menor. Tot i així, l’aportació de resistència a llarg termini creix 

amb el temps fins arribar a valors comparables als de el C3S (Taylor 1997). 

La fase C3A procedeix de l’alteració en composició i estructura del compost aluminat tricàlcic 

(Ca3Al2O6) per la incorporació d’ions externs com Si4+, Fe3+, Na+ y K+. A diferència del C2S 

endureix de forma ràpida, a vegades produint efectes indesitjats. Per controlar aquest 

inconvenient s’afegeix  guix al clínquer de ciment (Taylor 1997). 

La fase C4AF és el compost d’aluminoferrita tretracàlcica Ca4Al2Fe2O10 modificada en 

composició per la variació de la relació Al/Fe i també la incorporació d’ions externs. La 

velocitat de reacció amb l’aigua sembla ser variable a causa probablement de les diferents 

composicions possibles i altres característiques. En general podem considerar-la alta i 

intermèdia entre les del C3S i el C2S a edats més madures (Taylor 1997). 
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3.1.4. El silicat tricàlcic (C3S) 

El C3S és un ortosilicat que conté tetraedres de SiO4
4- i anions d’O2-, és estable entre els 1250ºC 

i 1800ºC i fon a 2150ºC. Els compostos creats a altes temperatures es poden estabilitzar a 

temperatura ambient com dissolucions sòlides de les impureses presents a les matèries 

primeres i el clínquer comercial i els components propis del ciment. El C3S és habitualment 

monocíclic però ocasionalment pot ser romboèdric o triclínic.  Els ions externs més habituals 

que hi podem trobar són Mg2+, Al3+ i Fe3+ amb petites quantitats de Na2+, K+ i SO3
2-. Alguns 

metalls de transició com el crom o el manganès també poden ser presents en baixes 

concentracions donant efectes significatius sobre el color dels ciments blancs. Les diferents 

formes que pot adquirir el C3S no fan que la hidraulicitat del ciment variï de forma significativa. 

Tot i així, alguns ions externs poden substituir els de calci, per exemple el Mg2+ pot substituir el 

Ca2+ (Bye 1999). 

Al C3S, el nombre de coordinació del Ca2+ és 6 de manera que els ions Mg2+ i Al3+ alteren la seva 

estructura. Aquestes noves estructures faciliten la interacció amb l’aigua de la mateixa manera 

que ho fa el CaO. La reacció amb l’aigua produeix un gel de silicats càlcics hidratats (CSH) i 

portlandita (CH) i rep un tractament més acurat a la següent secció. (Chen, Tyrer, et al. 2008).  

3.2. Hidratació del silicat tricàlcic (C3S) 

3.2.1. Síntesi  

Com ja hem exposat anteriorment, el C3S és la fase més important, per la seva abundància i la 

seva contribució a la resistència a edats joves, i juga un important paper a la hidratació de 

materials cementítics.  

En primer lloc, molts autors (Chen, Hills, et al. 2007) sintetitzen el C3S a partir de CaO i SiO2 

considerant la reacció 1. 

3CaO + SiO2 → C3S    Reacció 1 

 

Gràfic 2. Patró de la difracció dels raigs X d'una mostra pura de C3S (Chen, Hills, et al. 2007) 

Una mescla de CaO (que pot obtenir-se de la calcinació de CaCO3) i SiO2 repartits amb un rati 

molar de 3:1 respectivament es tritura finament i posteriorment es conglomera a 1500ºC 

durant 2 hores. Aquests tractaments s’han de repetir fins que l’espectre del producte obtingut 
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amb DRX (Difracció de Raigs X) no presenti cap pic corresponent al CaO, sinó que mostri la 

dispersió característica del C3S que veiem al gràfic 2. 

Pel que fa l’anàlisi del comportament del C3S als processos d’hidratació, les mostres han 

d’estar manufacturades adequadament i l’avaluació d’aquest sistema pot arribar a ser 

subjectiva.  

No existeix una única forma de fabricar pastes hidratades de C3S, però alguns autors (Chen, et 

al. 2004) fan servir un mètode per preparar-les amb aigua desionitzada, amb un rati 

líquid/sòlid (L/S) d’aproximadament 1/2 i mesclant-ho a mà dins un recipient cilíndric i plàstic. 

Passats 3 dies, les desemmotllen i les mantenen en condicions de saturació de CH en 

contenidors tancats de polietilè. Les pastes s’hidraten durant 8 mesos a 22±1ºC. Els mateixos 

autors, suggereixen que la hidratació de la pasta supera el 95% basant-se en la quantitat 

d’aigua no evaporable retinguda al sotmetre les mostres a un secat a pressió. Confirmen el 

grau d’hidratació les analítiques amb DRX que els mateixos autors fan sobre el producte 

hidratat. 

Altres autors varien lleugerament les proporcions o alguna de les etapes que porten a terme. 

Per exemple redueixen el rati L/S fins a 4/10, prescindeixen del curat en ambient saturat de 

portlandita o fins i tot, hidraten el C3S amb solucions contaminades, però aquestes pastes ja 

entrarien en l’àmbit d’una altra mena d’estudis (Chen, Hills, et al. 2007). 

El procediment seguit en aquest treball es detalla més endavant a l’apartat 4. Es basa en un 

tesina de l’ETSECCPB prèvia a aquesta, un dels objectius de la qual va ser determinar el millor 

sistema per fabricar mostres de C3S hidratat (Correa 2010). Les conclusions d’aquell treball en 

aquest camp, van ser d’una banda l’establiment d’una massa de sòlid 15 g., una relació a/c 

(L/S) de 0.42 i un temps de mescla de 60 minuts amb un sistema d’agitació bastant 

rudimentari. En aquest treball s’optimitza el temps de mescla respecte el treball de Correa 

gràcies a la utilització d’un sistema mecànic més adequat. 

3.2.2. Processos i productes de hidratació  

A la química del ciment, el terme hidratació denota el canvi total que té lloc quan un ciment 

anhidre, o alguna de les seves fases, es mescla amb aigua i dóna lloc a portlandita (CH) i un gel 

amorf fet de silicats càlcics hidratats (CSH) (Taylor 1997). 

En primer lloc, le Chatelier (1882) va considerar que la hidratació del ciment succeïa per la 

dissolució de les fases anhidres seguida d’una cristal·lització dels hidrats. Més tard, Michaelis 

(1893) va pensar que la solidificació de la pasta tenia lloc per la formació d’un material 

col·loïdal que es rigidificava a mida que perdia aigua per hidratar altres materials més 

anhidres. Finalment, però, es va confirmar que hi havia elements rellevants a ambdues 

hipòtesis. Gràcies a l’avanç de les tècniques de caracterització de materials, en especial les 

difraccions amb raigs X i la microscopia amb electrons, es van poder identificar tant els ratis 

com els mecanismes d’hidratació (Bye 1999). 

La hidratació i presa de la pasta del ciment es representa mitjançant sèries de reaccions 

químiques exotèrmiques amb entalpies negatives que influencien el rati d’hidratació, la 

microestructura i la morfologia del ciment endurit. En qualsevol cas, els mecanismes que 
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regeixen aquestes reaccions són complexos i encara no estan definits completament (Yousuf, 

et al. 1995). 

Així doncs, com que les reaccions d’hidratació són relativament poc conegudes, els productes 

de la hidratació de la fase C3S a temperatura ambient estan també pobrament definits com 

bàsicament CSH i CH. 

D’una banda el CH habitualment es forma com una massa cristal·lina però es troba barrejada 

amb CSH a escala microscòpica (I. G. Richardson, The nature of the hydration products in 

hardened cement pastes 2000). Mentre que el CSH és inestable termodinàmicament a 

temperatura ambient. Això fa que presenti un ample i complex ventall de famílies de fases. Tot 

i que això fa variar la composició del producte, la seva composició molecular es pot deduir de 

la següent manera: 

mC3S + qH2O → yCa(OH)2 + CaxH2(m-x)SimO3m·zCa(OH)2·nH2O  Reacció 2 

En resum, la hidratació del ciment involucra molts processos químics, cadascun dels quals té 

lloc a uns ratis determinats per una banda per la naturalesa del procés i per una altre per 

l’estat del sistema. Però tots aquests processos es poden encabir en alguna de les següents 

categories (Bullard, et al. 2010): 

- Dissolució/dissociació involucren la separació d’unitats moleculars de la superfície d’un 

sòlid en contacte amb l’aigua. 

- Difusió descriu el transport dels components d’una solució a través dels porus de la pasta 

de ciment o al llarg de les superfícies sòlides a la capa d’adsorció. 

- Creixement es refereix a l’adhesió superficial i/o incorporació molecular d’unitats sobre la 

superfície de sòlids cristal·lins o amorfs mitjançant la pròpia adsorció. 

- Nucleació inicia la precipitació de sòlids heterogèniament a superfícies sòlides o 

homogènies en solució. 

- Complexació es refereix a les reaccions entre ions simples per formar complexos entre ions 

o absorbir complexos moleculars a les superfícies sòlides. 

- Adsorció es l’acumulació d’ions d’altres unitats moleculars a una interfase com pot ser una 

superfície o una partícula sòlida dins un líquid. 

La complexitat dels processos és tal que fins i tot la formació d’un cristall simple involucra 

difusió del solut sobre les proximitats d’una superfície sòlida existent, adsorció del solut a la 

superfície, complexació de diverses espècies del solut en una unitat molecular que pot ser 

incorporada al cristall i finalment inclusió d’aquesta unitat a l’estructura. Malauradament, 

l’aplicació d’aquests conceptes a la hidratació del ciment és delicada a causa de la dificultat a 

l’hora d’aïllar els processos químics individuals i fer-ne un estudi detallat. Fins i tot una tasca 

que pot semblar senzilla, com és la determinació d’una llei fonamental de dissolució de C3S, és 

un autèntic repte, donada l’existència de processos que competeixen i interactuen entre ells 

(Bullard, et al. 2010). 

Tot i aquesta gran complexitat, els ratis d’hidratació del C3S han estat estudiats durant llarg 

temps i per molts autors  que han tractat d’apreciar les variacions del procés amb el temps i la 

seva complexitat. En general es solen prendre quatre períodes quan el que és discuteix és 

l’evolució de la hidratació amb el temps. El grau d’hidratació s’estima mitjançant mesures 
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calorimètriques i es pot veure el progrés al gràfic 3. Aquests quatre períodes són a)reacció 

inicial b)període de reacció lenta c)període d’acceleració i d) període de desacceleració.  

El rati parteix d’un màxim local a l’inici, descendeix fins un mínim local i arriba a un màxim 

absolut per després precipitar-se cap a valors que decreixen fins més enllà de les 24 hores.  

Quan la sobresaturació limitant de CSH s’assoleix, el gel comença a precipitar, inicialment per 

nucleació homogènia i després per nucleació heterogènia fins finalment créixer sobre les 

superfícies de C3S hidratat. Durant aquesta etapa, el rati Ca/Si del CSH augmenta. 

Posteriorment, quan també és assolida la sobresaturació de CH, té lloc la precipitació d’aquest 

compost (Taylor 1997). 

 

 

Gràfic 3. Rati de la hidratació com a funció del temps expressat en forma de mesures calorimètriques. També es 
distingeixen les diferents etapes de la hidratació (Bullard, et al. 2010). 

Les característiques principals de cada etapa es descriuen a continuació: 

a) Reacció inicial (~0-15 minuts) 

El període inicial es caracteritza per les reaccions ràpides entre el C3S i l’aigua que comencen 
immediatament després que s’humitegi el C3S i rebi un impuls tèrmic de la següent manera: 

C3S + 3H2O → 3Ca2+ + H2SiO4
2- + 4OH-        ∆Hº = -138 kJ/mol   Reacció 3 

El C3S es dissol relativament ràpid als primers segons després d’afegir l’aigua. H.N. Stein (Stein 

1972)  estima aquest producte de solubilitat pel C3S en Kps≈3, que té en compte la reacció 3 i 

que implica que el C3S es continuï dissolent fins aconseguir les concentracions d’equilibri de 

calci i silici. De fet, és ben sabut que mentre la solució està insaturada, els ratis decreixen molt 

ràpidament (Bullard, et al. 2010).  

b) Reacció lenta (~15min-4h) 

Hi ha diversos mecanismes possibles que volen explicar aquest període de desacceleració 

caracteritzat, bàsicament, per una dissolució lenta del C3S i un creixement inicial del CSH. En 

qualsevol cas, totes les hipòtesis apunten a una dissolució final sobresaturada de CSH però 
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insaturada de C3S. Els dos mecanismes més plausibles d’acord amb la bibliografia (Bullard, et 

al. 2010) són: 

- Hipòtesi de la barrera metastable (Metastable barrier hypothesis) 

Que postula que la desacceleració es deu a una fina capa de CSH (de rati Ca/Si molar variable) 

que passiva la superfície restringint el seu accés a l’aigua o limitant la difusió dels ions que es 

desenganxen de la superfície. Com a conseqüència el C3S queda aïllat de la fase líquida. Però 

les reaccions d’hidratació continuen tenint lloc durant aquest període de reacció lenta. De fet, 

sembla que la hidratació d’una nanopartícula de C3S té lloc en dues etapes: primer es forma un 

hidrat de silici intermedi i, un cop la solució ha esdevingut saturada de calci, es converteix en el 

gel de CSH (Bullard, et al. 2010). 

- Hipòtesi del període de dissolució lenta (Slow dissolution step hypothesis)  

Aquesta hipòtesi s’associa a la formació d’una superfície hidratada sobre la superfície d’una 

partícula de C3S en contacte amb l’aigua. Quan la solució excedeix una sobresaturació màxima 

respecte el CSH (després de dissoldre C3S pur), aquest inicia una nucleació ràpidament, però 

creix lentament ja que presenta una superfície específica baixa. Aquest creixement fa baixar el 

silici de la solució (el capta per formar CSH) i conseqüentment s’eleva el valor del rati Ca/Si 

també a la fase líquida. (Bullard, et al. 2010) 

c) Període d’acceleració (~4-8h) 

Està relacionat amb la nucleació i el creixement del CSH, el rati d’hidratació augmenta sempre 

depenent de la quantitat de productes d’hidratació, principalment el CSH. Per tant el control 

del rati de reacció d’aquest pas està relacionat amb la nucleació heterogènia i el creixement 

del CSH sobre el C3S. Això vol dir que el rati de la hidratació d’aquest últim és creixent amb la 

superfície específica de les partícules. 

Alguns autors (Garrault-Gauffinet i Nonat 1999) utilitzen la hipòtesi de dissolució lenta 

explicada anteriorment i interpreten el decreixement de la concentració de silicats als temps 

inicials de la hidratació com a resultat de la nucleació del CSH, donant-se un equilibri entre el 

creixement de CSH i la dissolució del C3S 

La nucleació de partícules de CSH consumeix calci i sobretot silici de la solució. Està confirmat 

que el creixement i la morfologia del CSH controlen la cinètica de la hidratació des del període 

de reacció lenta fins un temps després de la màxima velocitat de reacció. El creixement del gel 

de silicats càlcics està fortament relacionat amb el desenvolupament de les seves estructures 

(Bullard, et al. 2010), d’aquest últim existeixen dos models que comentarem posteriorment a 

l’apartat 3.2.3. 

d) Període de desacceleració (~8-24h) 

Es considera que a edats madures, el rati de la hidratació està controlat per un procés de 

difusió. Igualment, altres factors prenen part en el desenvolupament de la reacció com són: 

- Consum de partícules petites, només les partícules grans resten per reaccionar. Això fa 

que hi hagi una superfície específica menor per a donar suport a la nucleació i creixement del 

CSH. 

- Falta d’espai, considerant que els espais deguts als porus són causats bàsicament per 

la quantitat d’aigua afegida a la mescla. 
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- Falta d’aigua disponible, factor particularment important a la pràctica. El volum total 

dels hidrats és lleugerament inferior a la suma dels reactius cementítics més l’aigua. Aquest 

encongiment d’entre 5-10% del volum és  la coneguda retracció de le Chatelier. 

3.2.3. Mecanismes d’hidratació  

A banda del seguit de processos presentats a l’anterior apartat, hi ha diversos models 

postulats que volen determinar amb més detall els mecanismes d’hidratació de les pastes de 

C3S (Yousuf, et al. 1995). Particularment els dos més acceptats s’exposen a continuació. 

- Model del gel de CSH 

El model del gel proposa que es forma una membrana de gel de CSH sobre la superfície dels 

grans de C3S quan aquests entren en contacte amb l’aigua. Aquesta membrana permet 

l’entrada d’un flux d’aigua cap a l’interior i també la migració cap a l’exterior d’ions de Ca2+ i 

ions de silicats mitjançant processos osmòtics (Chen, et al. 2007). En conseqüència s’acumula 

un excés de portlandita a la banda de la fase líquida de la membrana. 

Aquest model, representat a la figura 1, s’ha demostrat que pot resultar molt útil a l’hora 

d’explicar el retard de la presa del ciment en presència de metalls pesats (Yousuf, et al. 1995). 

L’efecte retardant s’atribueix a la formació de compostos hidròxids gelatinosos i insolubles 

amb els cations metàl·lics (Chen, et al. 2007). 

Taylor (Taylor 1997) proposa que no hi ha difusió de molècules d’aigua a través de les capes 

interiors o exteriors dels productes. Alternativament suggereix que els ions d’hidrogen es 

transfereixen d’un oxigen a un altre fins assolir la superfície de C3S. També proposa que 

existeix una zona estreta a la interfase on té lloc una reordenació dels àtoms i que dóna lloc a 

una transformació del C3S en CSH. 

A mida que aquesta interfase s’eixampla i avança cap a l’interior del gra, els ions de calci i 

silicats es mouen a través dels productes i passen a la fase líquida. Així finalment els ions 

precipiten sobre capes externes de CSH en forma de portlandita o de més gel de CSH. Es 

dedueix que la migració del silici es realitza amb una sèrie de moviments per les cares dels 

tetraedres dels silicats, des de llocs plens fins altres de buits. Aquest mecanisme serà el mateix 

que fan servir els silicats per dur a terme intercanvis iònics durant i després de la formació del 

CSH (Yousuf, et al. 1995).  

 

 

Figura 1. Esquema del funcionament del model del gel de CSH. (Yousuf, et al. 1995) 

- Model cristal·lí 
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El model cristal·lí, representat esquemàticament a la figura 2, suposa que al mesclar amb aigua 

la fase sòlida de C3S aquesta es dissocia en ions silicats i calcis. Posteriorment aquests ions es 

concentren en una capa fina sobre la superfície dels grans de C3S tot complicant la interacció 

de la superfície dels reactius amb l’aigua. 

Aquesta complicació endarrereix l’alliberació dels ions de calci i silicats cap a la fase líquida. A 

la hidratació inicial li segueix la  nucleació i el creixement de cristalls hexagonals de portlandita 

que omplen els espais lliures entre grans de C3S. Simultàniament, les partícules de CSH 

precipiten en forma d’agulla sobre una capa rica en silicats formada a la superfície dels grans 

sense hidratar (Yousuf, et al. 1995). 

 

Figura 2. Esquema del funcionament del model del gel de CSH. (Yousuf, et al. 1995) 

 

3.2.4. Nanoestructura 

El principal producte de la hidratació del C3S és el CSH, que és una mescla de partícules mal 

cristal·litzades i amb diferents morfologies. El compost posseeix una gran complexitat 

estructural ja que es coneixen més de 30 variants, totes englobades amb el nom genèric de 

CSH.  

A les pastes endurides de C3S, el CSH sol tenir una morfologia fibril·lar direccional, 

condicionada per les restriccions espacials que envolten les partícules. La nanoestructura està 

definida per les seves variacions i per comprendre-les, cal conèixer les relacions existents entre 

el quocient Ca/Si, l’estructura dels silicats i el contingut en hidròxids de silici o calci (Chen, et al. 

2004). Habitualment, pel CSH present a les pastes endurides de C3S s’accepta una mitjana del 

valor del rati Ca/Si entre 1,7-1,8. Tot i així, els estudis presenten valors individuals entre 1,2-2,1 

(Taylor 1997). 

Encara que els valors mitjos de Ca/Si es mantenen essencialment constants amb el grau 

d’hidratació, la nanoestructura del CSH canvia al llarg del procés d’hidratació: el CSH a pastes 

joves està format principalment de cadenes dimèriques de silicats i a mida que avança la 

hidratació alguns d’aquests dímers s’associen amb monòmers fins construir pentàmers. 

Posteriorment, altres dímers poden enllaçar-se amb pentàmers i constituir octàmers. El procés 

pot allargar-se anàlogament donant cadenes de  2, 5, 8, ... 3n-1 (amb n=1, 2, 3, ...). Així doncs, 

l’estructura del CSH és inicialment dimèrica però evoluciona gradualment a mida que la 

hidratació progressa (I. G. Richardson 2000). 
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Figura 3. Model molecular del CSH. Les esferes blaves i blanques corresponen als àtoms d’oxigen i hidrogen 
respectivament que formen les molècules d’aigua. Les esferes verdes i grises són ions de calci interns i externs a les 
capes de silicats respectivament. Les barres són tetraedres formats per ions de silici i oxigen.  (Pellenq, et al. 2009) 

Tot i els nombrosos estudis sobre el CSH, la complexitat estructural dels conglomerants del 

ciment i el formigó fa que la interacció entre la composició química i la densitat romangui 

pràcticament sense investigar. Així el rati Ca/Si passa a ser un dels paràmetres clau a l’hora de 

trobar un model molecular realista per l’estructura del CSH (Pellenq, et al. 2009). Els models 

existents poden classificar-se en dos categories bàsiques: a la primera els anions son 

completament monomèrics; a l’altra deriven d’una cadena lineal de silicats (I. Richardson 

2008).  Aquests darrers també són coneguts com a models basats en Dreierkette. Aquí 

presentem dos models que representen cadascuna d’aquestes categories: 

- Models monomèrics 

Bernal  (Bernal, The structure of cement hydration compounds 1954) va considerar que la 

major part del silici dels productes d’hidratació del ciment es troba en forma de dos silicats 

càlcics hidratats. Aquests es denominen com C2SH(II) i CSH(I). El mateix autor va especular amb 

la idea de que tots dos compostos incloïen l’anió monòmer silicat corresponent al [SiO2(OH)2]
2- 

i va proposar una fórmula Ca[SiO2(OH)2][Ca(OH)2]x[H2O]y general per denominar el producte. 

Altres autors també han volgut proposar models que involucrin monòmers de silici. Tots ells 

deriven de l’estructura de la portlandita (Ca(OH)2) i intenten explicar els pics d’intensitat 

anòmals observats als resultats de DRX a les pastes de ciment hidratades. De totes maneres, 

cap dels models monomèrics ha resultat prou consistent amb les observacions experimentals 

de la distribució d’anions silicats al CSH format més endavant (I. Richardson 2008). 
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- Models basats en Dreierkette 

El primer model teòric basat en la teoria Dreierkette sobre la nanoestructura del CSH va ser 

desenvolupat en 1952 (Bernal, Jeffrey i Taylor 1952). La modelització es va dur a terme 

mitjançant l’anàlisi amb raigs X de pastes de C3S hidratat i considerant que les fases de CSH 

que es formaven podien assimilar-se a les fases de CSH produïdes en suspensions diluïdes i que 

s’anomenen CSH (I) i CSH (II). Al CSH (I) se li va atribuir una estructura de capes allargades i 

seguint una direcció, és a dir una estructura fibrosa semblant a la de la tobermorita (C5S6H11, 

Ca/Si~0.85). Aquesta estructura conté cadenes lineals de silicats disposats en la forma 

coneguda com Dreierkette que pot apreciar-se a la figura 4. En aquesta figura podem veure 

com els tetraedres de silicats es coordinen amb ions de Ca2+ tot seguint un patró que es 

repeteix successivament cada tres tetraedres. 

L’estructura cristal·lina de tobermorita té una capa central de Ca-O amb una cadena de silicats 

a ambdues bandes de tipus Dreierkette i un espai entre capes ocupat per molècules d’aigua i 

Ca2+, com es representa a la figura 5.  

Dos dels tres tetraedres comparteixen arestes O-O amb la part central Ca-O de la capa. 

Aquests estan untis entre ells i es denominen com tetraedres aparellats (P). El tercer tetraedre, 

que comparteix un àtom d’oxigen amb vèrtex piramidal de Ca, connecta amb els parells de 

tetraedres confrontants, rebent per aquest motiu el nom de tetraedre pont (B). D’altra banda, 

els ratis Ca/Si poden quedar alterats per l’eliminació d’alguns tetraedres pont i la seva 

substitució per cations de calci de l’interior de les capes (Taylor 1997). Aquesta última és una 

de les característiques més importants dels models basats en les cadenes Dreierkette (I. 

Richardson 2008).  

 

Figura 4. Diagrama de cadenes Dreierkette. Es marca un exemple de tetraedre aparellat (P) i pont (B). (I. Richardson 
2008) 

La major part dels models de nanoestructura del CSH de pastes endurides involucren elements 

amb estructures semblants a la de la tobermorita. A vegades es mesclen amb altres de 

formació similar a la de la jenita (C9S6H11, Ca:Si~1.5), d’aquí que s’anomenin estructures 

tobermorítiques-jenítiques o T/J. La jenita és un altre cristall de silicats càlcics hidratats que 

també té cadenes de silicats Dreierkette com els anteriors però amb un rati Ca/Si superior. 
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Figura 5. Diagrama esquemàtic que mostra les cadenes anomenades com Dreierkette presents a la tobermorita de 
1,4 nm. Es poden apreciar les dues capes de silicats càlcics i la capa d'aigua central. (I. Richardson 2008) 

Actualment, el model que més s’accepta és encara el que va proposar Taylor l’any 1986. El 

model preveu que el CSH amb alts ratis de Ca/Si està compost d’unitats estructurals derivades 

de la jenita i en menor mesura de tobermorita d’1,4 nm (CSH(I)), però en ambdós casos 

incloent capes de silicats Dreierkette. En qualsevol cas, mentre que a la tobermorita la capa 

principal es compon d’un enllaç Ca-O intercalat entre cadenes de silici paral·leles, a la jenita la 

meitat dels àtoms d’oxigen de la part central constitueixen també un grup –OH. Aquesta 

diferenciació està representada a la figura 6.  

 

Figura 6. Esquema que mostra les diferències estructurals entre la tobermorita (a) i la jenita (b) 

3.2.5. Consideracions experimentals: la carbonatació 

El CSH reacciona amb el CO2 o amb el CO3
2- i dóna com a producte CaCO3. Aquesta modificació 

del CSH per efecte del CO2 pot complicar la interpretació de resultats i és el que rep el nom de 

carbonatació. Així doncs, és recomanable evitar el contacte amb l’aire de l’atmosfera un cop 

han endurit les pastes hidratades, ja que es considera el CO2 present com un contaminant. El 

CO2 de l’aire capta part del calci que constitueix el gel de CSH, destruint així enllaços i fent que 

la relació Ca/Si del gel baixi. 

Els materials humits o mullats són especialment sensibles a aquest atac, però les pastes seques 

tampoc són immunes. Durant el curat de les pastes hidratades, que haurà de fer-se amb aigua 

destil·lada, s’ha d’evitar el contacte prolongat amb materials vítrics. La naturalesa alcalina 

d’aquests pot afavorir la destrucció del CSH i ha d’optar-se per fer-ho dins de recipients 

plàstics amb un petit excés d’aigua destil·lada. (Taylor 1997) 

Finalment, les mostres endurides s’hauran de protegir-se la carbonatació guardant-les a un 

dessecador dins envasos plàstics i ben tancats. 
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3.3. Tècniques de caracterització de fases hidratades de C3S 

3.3.1. Difracció de raigs X (DRX) 

La difracció de raigs X és una tècnica experimental no destructiva molt estesa per la 

caracterització cristal·logràfica de sòlids. Aproximadament el 95% dels materials sòlids 

coneguts poden ser considerats cristal·lins, d’aquí la seva gran utilitat.  

La tècnica es basa en el fet que quan els raigs X incideixen sobre un material cristal·lí s’obté un 

model o patró de difracció, que serà característic de la substància en estudi. Aquesta 

singularitat fa que sovint es digui que el patró de difracció de raigs X d’una substància pura és 

com la seva empremta digital. Així doncs, aquest mètode és ideal per a la caracterització i la 

identificació de les diferents fases policristal·lines presents a un material (Scintag Inc. 1999).  

Per sotmetre les mostres a estudi mitjançant difracció de raigs X és molt important aconseguir 

col·locar la mostra de tal manera que es formi una superfície llisa i plana. A més, cal moldre la 

substància fins a obtenir partícules d’entre 0,002 i 0,005mm de diàmetre. La mostra ideal és 

homogènia i la seva distribució dels cristalls és al·legatòria. Un cop aconseguida una mostra 

d’aquestes característiques ja es pot sotmetre a l’assaig (Scintag Inc. 1999).  

 

Figura 7. Aparell de DRX del CRnE (UPC) que es va fer servir en aquesta tesina. 

El funcionament del difractòmetre es representa a la figura 8. Consisteix en projectar un feix 

de raigs X generats per acció elèctrica cap a la mostra en estudi. Si la mostra és un cristall, com 

a l’exemple de la figura 8, una part de la radiació incident és reflectida per la primera capa 

d’àtoms, mentre que la resta de la radiació penetra dins l’estructura de tal manera que anirà 

reflectint-se a les capes més internes. Sempre que la diferència acumulada entre els raigs 

difractats (2dsinθ) sigui igual a múltiples enters (n) de la longitud d'ona de la radiació incident 

(λ) es produirà una interferència constructiva d'acord amb la llei de Bragg (Equació 1). Aquest 

fenomen es coneix com difracció (Connolly 2007) (Scintag Inc. 1999). 

 

 

 

 



 

 Marina Cano Rodríguez 
 

30 Paper de les fases del ciment en la immobilització de contaminants inorgànics: el cas del vanadi 

nλ = 2dsinθ   Equació 1 

on: 

- θ és l’angle incident, definit com l’angle entre el feix incident i la mostra, de tal manera 

que 2θ serà l’angle entre el feix de raigs incidents i el feix difractat. 

- n és un nombre enter. 

- λ és la longitud d’ona dels raig X. 

- d és la distància entre els plans de difracció del cristall. 

 

Figura 8. Esquema de la difracció de raigs X per diverses capes paral·lels d’un cristall. Adaptat de IOP (Institute of 

Physics – TAP)  

Així doncs, el resultat que s’obté d’analitzar amb un difractòmetre de raigs X una mostra és 

una relació entre l’angle d’incidència del raig i la intensitat difractada. Aquesta relació, que sol 

expressar-se en forma de gràfic com a l’exemple de la figura 9, serà el patró únic i característic 

de la substància. 
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Figura 9. Difractogrames de pastes de C3S hidratades 28 dies algunes dopades amb metalls. (C=calcita; 
P=portlandita) (Chen, et al. 2007) 

D’acord amb això, al llarg d’aquest estudi es consultaran bases de dades d’aquests patrons per 

tal de reconèixer-los als espectres obtinguts per les mostres elaborades al llarg d’aquest 

treball. En concret, per caracteritzar les mostres de C3S hidratat, un dels substrats més 

importants del treball, l’espectre obtingut serà un difractograma que pot mostrar pics de C3S, 

calcita, portlandita i carbonat de calci. Això vol dir que el gràfic corresponent a la mostra serà 

la superposició ponderada de cada substància pura per separat. Caldrà, aleshores, identificar 

cada pic amb el seu causant guiant-nos per l’angle (eix X del difractograma) en que es troba. 

Aquest difractogrames poden variar, per exemple, en el cas que les pastes fossin dopades amb  

metalls pesants. En aquest cas la intensitat dels pics canvia tot i presentar el mateix perfil que 

per l’espectre sense contaminar, com podem veure a la figura 9  (Chen, et al. 2007).  

3.3.2. Microscopia electrònica d’escombrat (SEM) 
Els microscopis electrònics d’escombrat (SEM), com el de la figura 10 , utilitzen un feix 

d’electrons d’alta energia per generar una varietat de senyals en la superfície de les mostres 

sòlides. Els senyals que se’n deriven de les interaccions dels electrons amb la mostra revelen 

informació sobre aquesta: morfologia externa (textura), composició química, estructura 

cristal·lina i orientació dels materials que la componen. La majoria de les aplicacions recullen 

dades d’una àrea seleccionada de la superfície de la mostra, donant una imatge bidimensional 

de la zona i mostrant les variacions espacials d’aquestes propietats. 
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Figura 10. Microscopi electrònic de rastreig del CRnE (UPC) fet servir en aquesta tesina. 

Quan un feix d’electrons incideix sobre la superfície d’una mostra se sotmet a una sèrie de 

complexes interaccions amb els nuclis i els electrons dels àtoms de la mostra. Les interaccions 

produeixen una varietat de productes secundaris, com poden ser electrons d’energia diferent, 

raigs X, llum i calor. Cada interacció provoca que l’electró incident canviï de direcció; moltes 

interaccions impliquen doncs, una pèrdua d’energia (Flegler, Heckman y Klomparens 1993).  

D’aquestes alteracions, cal destacar-ne la generació d’electrons secundaris de baixa energia, 

que es produeix per la interacció dels electrons incidents amb els electrons de la mostra 

d’unions més dèbils. Una altra interacció important és la que té lloc entre els electrons 

incidents i els nuclis dels àtoms de la mostra. En aquest cas es produeixen electrons 

retrodispersats (backscattered electrons, BSE) que conserven un 60-80% de l’energia incident, 

en contraposició amb l’escàs 10% que mantenen els secundaris. Aquesta gran energia fa que 

alguns escapin de la mostra i la imatge perdi qualitat. Tot i aquesta fuga d’àtoms, la resolució 

que garanteix el SEM amb electrons retrodispersats arriba als 15nm mentre que la que 

ofereixen les corresponents a electrons secundaris arriba als 4 nm. 

A més de permetre la captura d’imatges, aquesta tècnica s’utilitza per detectar el contrast 

entre àrees amb diferents composicions químiques. Aquesta diferenciació es fa calculant el 

nombre atòmic mig de diverses regions i diferenciant-los d’altres zones. El rendiment, 

l’espectre d’energia, la microporositat interna i la profunditat de la fuga d’electrons 

retrodispersats estan directament relacionats amb el nombre atòmic mig del material, 

d’aqueta forma l’aparell aconsegueix estimar un nombre atòmic mig basant-se en aquestes 

variables. Aquesta identificació d’espècies químiques, juntament amb l’estudi de les imatges 

SEM amb criteris visuals com la brillantor, les formes o les textures, ens permeten identificar 

les fases presents a la mostra. 

En quant a qüestions pràctiques es refereix, una de les principals limitacions és la mida de la 

mostra a estudiar que no pot excedir els 10 cm d’alt ni els 40 mm d’ample. A més ens podem 

trobar amb dificultats  a l’hora de preparar la mostra per a l’estudi amb SEM segons la 

naturalesa d’aquesta. Una mínima preparació inclou l’obtenció d’una mostra que encaixi a la 

cambra portaobjectes del SEM amb certa comoditat. A més, cal recobrir aquelles mostres no 

conductores amb una fina capa de material conductor. Aquesta substància pot ser or, carboni 

o altres metalls i aliatges, depenent dels paràmetres desitjats, però el carboni és el més efectiu 
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si la prioritat és una anàlisi elemental. Remarcarem que les mostres no poden ser líquides, ja 

que no és viable fer les preparacions descrites per un fluid.   

A les figures 11a i 11b podem veure imatges representatives obtingudes amb electrons 

retrodispersats (BSE) amb SEM. 

 

Figura 11. Imatges SEM: (a) mostra els grans de ciment anhídre; (b) mostra les fases del ciment hidratat: a-Gel CSH, 
b-Portlandita i c-grans de C3S sense hidratar. 

3.3.3. Anàlisi termogravimètrica (TGA) 

L’anàlisi termogravimètrica (TGA) es basa en els canvis de pes que pateix una substància com a 

conseqüència de canvis estructurals derivats de reaccions químiques no espontànies 

(endotèrmiques). Moltes d’aquestes reaccions tenen com a productes compostos gasosos que 

es dissipen i fan que la mostra perdi massa. Els analitzadors termogravimètrics escalfen el 

sistema a estudiar amb un rati de velocitat fixat i simplement enregistren les dades de pes i 

temperatura de la mostra amb gran precisió.  

Per aconseguir caracteritzar les mostres cal identificar les reaccions que tenen lloc, ja que ens 

permeten identificar què és el que s’està perdent com a gas i quines són les substàncies que 

queden i de les que partim. Calculant diferències de masses i fent càlculs estequiomètrics es 

pot arribar a aconseguir les masses desglossades de cada component de la mostra, és a dir 

caracteritzar-la.  

A la pràctica, l’anàlisi termogravimètrica es porta a terme mitjançant uns aparells 

semiautomàtics que s’encarreguen de l’enregistrament i l’escalfament i que es controlen 

mitjançant software. L’anàlisi s’ha de fer sobre la mostra polvoritzada i no cal una gran 

quantitat de mostra. Per contra, se sol mostrejar la substància que es vulgui analitzar i fer-ne 

diferents TGA per després processar estadísticament els resultats i fer una caracterització 

representativa.  

Els resultats obtinguts amb les anàlisis termogravimètriques generalment es presenten en 

forma de corbes que relacionen a l’eix vertical l’evolució de la massa de la mostra 

(decreixement) i a l’eix horitzontal la temperatura. D’aquesta manera es percep gràficament la 

temperatura a la que s’inicien les reaccions. Però no sempre són aquestes les corbes més útils i 

sovint es presenta l’eix y com a diferències de massa (DTA) o percentatge de pèrdua de massa. 
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Aquestes dues expressions fan més fàcil la comparació entre les corbes i sovint també faciliten 

els càlculs. 

Figura 12. Aparell TGA utilitzat en aquesta tesina. Pertany al grup d

En concret, en aquest estudi es va fer servir el TGA per caracteritzar sobretot les pastes de C

fabricades. Així doncs, cal identificar els canvis de pes que s’esperen trobar a les corbes 

termogravimètriques i identificar les reaccions que tindran lloc. Afortunadament molts autors 

((Lin, et al. 2003) (Chen, et al. 2007)

anterioritat essent ben conegut el perfil per aquestes corbes resultants, que presenten un 

perfil com el de la figura 13.  

Figura 13. TGA per pastes de C3S hidratades durant diferents temps. La 
les diferències de pes (DTA) per una pasta hidratada durant 28 dies. 

Tots els autors coincideixen en descriure quatre regions diferenciades clarament, tot i que els 

límits entre elles no són estrictes
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Rang de temperatures Reaccions 

~25ºC →  ~400ºC Part de l’aigua retinguda entre el CSH s’evapora. 

~400ºC → ~500ºC Deshidratació de la Portlandita. Aquesta reacció dóna aigua com a 

producte gasós i per tant la mostra de C3S hidratat perd pes 

d’acord amb l’estequiometria de la següent reacció: 

Ca(OH)2 (s) � CaO (s) + H2O ↑ (g) 

~500ºC → ~750ºC Descomposició del carbonat de calci  (CaCO3) en el cas que la 

mostra hagi estat carbonatada per la interacció amb el CO2 

atmosfèric. De nou obtenir un producte gasós, aquest cop CO2 que 

es dissipa i provoca una baixa de pes d’acord amb la reacció: 

CaCO3 (s) � CaO (s)+ CO2 (g) 

T>750ºC  La pèrdua de pes a temperatures majors de 750ºC no té encara 

una causa clara. Tot i així, en comparació amb els graons generats 

pels processos anteriors, la baixada de pes és mínima.  

Taula 4. Relació de rangs de temperatures i processos que hi tenen lloc. 

3.4. El vanadi als materials cementicis suplementaris (SCM) 

3.4.1. Elements traça al ciment 

El ciment és el conglomerant més important dels materials de construcció i es produeix en 

enormes quantitats arreu del món. Així doncs, igual d’importants són les conseqüències 

ambientals que pugui tenir la seva manufactura i les seves aplicacions. Igual que la resta de 

materials de construcció derivats de qualsevol matèria primera natural, el ciment conté petites 

quantitats d’elements traça. S’entén com element traça aquell element que es troba en una 

concentració especialment baixa a un substrat (menys d’una ppb, 10-9). Podem veure figura 14 

quins són els elements classificats per concentracions presents als ciments. El problema pot 

aparèixer quan l’element traça és contaminant i el producte manufacturat es fabrica en altes 

quantitats com els ciments i formigons, aleshores la producció de tòxics esdevé no negligible. 

 

Figura 14. Rangs de concentració (per massa) dels elements principals, secundaris i traça que podem trobar al 
clínquer del ciment (Bhatty 1995). 

Amb l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental generat per la gran producció de ciments, 

aquesta indústria investiga des de ja fa dècades sistemes que li permetin minimitzar l’ús de 

matèries primeres naturals i el consum energètic, especialment de combustibles fòssils. Una 

de les alternatives és l’ús de residus procedents d’altres indústries o materials reutilitzats com 
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a combustibles o com a matèries primeres per a la fabricació. Una altra alternativa és la 

incorporació d’elements traça al clínquer i l’estudi dels efectes que té aquesta addició (Bhatty 

1995).  

Respecte la primera alternativa, cal dir que és habitual que  aquests conglomerants incorporin 

com a matèries primeres subproductes industrials que alhora d’abaratir els costos de 

producció milloren les propietats físiques del resultat. Això té una important implicació per la 

segona alternativa proposada i fa que haguem de diferenciar molt bé l’origen dels elements 

traça que poden trobar-se al ciment. Així doncs, els elements traça que aportin els materials 

naturals com les argiles o les roques calcàries no seran els mateixos que els procedents 

d’escòries o cendres volants. Aquestes darreres solen ser materials de rebuig procedents 

d’indústries metal·lúrgiques i per tant poden aportar restes de metalls pesants. D’altra banda, 

cal considerar també els elements traça que hi puguin arribar als ciments a través dels 

combustibles utilitzats per la calcinació del cru. Habitualment es fan servir per aquesta funció 

derivats de baixa qualitat del petroli, però cada cop s’estén més aquesta sortida per a 

materials de rebuig molt diversos: pneumàtics vells, olis i altres lubricants, serradures, fang de 

depuradores, etc. La gran varietat d’aquests residus eixampla la diversitat dels elements tòxics 

que es poden trobar, tal com corrobora la taula 5.  

En aquesta tesina ens centrarem en la retenció dels elements traça dins fases cementítiques. 

L’experiència prèvia mostra com la incorporació d’aquestes quantitats tan petites en les pastes 

de ciment té un efecte innocu en el comportament d’aquestes. Tot i així, el que confereix 

interès a aquest vessant d’estudi és del risc potencial pel medi ambient que comporta el 

possible alliberament durant l’ús de la construcció quan l’element és un tòxic, com per 

exemple un metall pesant. Aquest alliberament es pot produir, per exemple per lixiviació del 

material, passant el contaminant a l’aigua, el sòl o fins i tot l’aire. A més, cal considerar quins 

riscos correrà el medi ambient en el moment en que l’obra es derroqui, repari o es reutilitzin 

els terrenys.  

Elements de transició Origen 

Titani 
Argila, pissarra, ferro, bauxita, escòries , derivats de combustibles 

usats (RCU) 

Zirconi Minerals de silici 

Vanadi Coc de petroli, petroli cru, pissarres, cendres volants, escòries 

Crom 
Bauxita, escòries, materials refractaris reciclats, llantes, carbó, 

residus de combustible derivats (RCD), esquists de coure 

Molibdè Residus d’olis lubricants 

Manganès Calcàries, argiles, pissarra, bauxita, escòries, cendres volants 

Cobalt Olis de rebuig, cendres volants 

Cadmi Cendres volants, esquists negres, esquists de coure, pintura RCD 

Zinc 
Olis i pneumàtics usats, escòries metal·lúrgiques, pols d’alts forns, 

RCU, RCD 

Mercuri RCU, pintures, fungicides 

Níquel 
Cendres volants, esquists negres i de coure, olis de rebuig, 

pneumàtic usats, RCU i RCD, coc de petroli, carbó 

Taula 5. Relació entre elements de transició traça i l'origen del que procedeixen. Adaptada de (Bhatty 1995) 
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Els elements traça que formen oxoanions, com l’arsènic o el molibdè, poden precipitar com 

compostos insolubles de calci, quan es troben incorporats a un sistema cementici. En aquestes 

condicions, altres elements traça poden ser adsorbits per les fases del ciment o s’incorporen a 

l’estructura cristal·lina dels productes d’hidratació. Tenint en compte aquestes interaccions, el 

grau d’alliberament vindrà determinat en primer lloc per la quantitat de l’element que quedi 

en dissolució a l’aigua dels porus de les pastes endurides i en segon lloc per l’estabilitat de les 

estructures químiques que es formin amb els contaminants.  

D’altra banda, les substàncies que hagin estat dissoltes a l’aigua dels porus del ciment podran 

propagar-se tan sols per difusió cap a zones plenes. Hem d’atribuir aquesta retenció a la gran 

impermeabilitat de les estructures cementícies un cop endurides, que encapsulen aquesta 

mena de substàncies tal com s’ha estudiat a recerques anteriors. 

Alguns d’aquests elements traça han estat àmpliament estudiats fins obtenir comportaments 

ben coneguts. No és així per una bona part d’elements traça minoritaris que fins l’actualitat no 

han despertat gran interès entre els investigadors. Devem aquest increment en la recerca en 

aquesta àmbit a l’augment dels residus que contenen aquests elements i per tant la necessitat 

de buscar-ne una solució per la seva acumulació. 

3.4.2. Especiació del vanadi 

El vanadi (V) és un element químic de nombre atòmic 23, dúctil, de color gris platejat i que es 

classifica com a metall de transició. A la natura tan sols pot trobar-se combinat químicament 

amb altres elements. 

El vanadi pot prendre els nombres d’oxidació (+3), (+4) i  (+5) de forma natural. V3+ i V4+ actuen 

com a cations, però el V5+, que és la forma més comú al medi aquàtic, pot funcionar com a 

catió o com anió. La especiació del vanadi en solució és complexa i depèn fortament de la 

concentració del propi metall. 

A la bibliografia (Bhatnagar, et al. 2008) podem trobar les principals especies de vanadi  

classificades en quatre categories segons la seva càrrega: 

- Catiòniques: ca[VO2+] 

- Neutres: [VO(OH)3] 

- Aniòniques: V10O26(OH)2
4−, V10O27(OH)5−, V10O28

6−, VO2(OH)2−, VO3(OH)2−, VO4
3−, 

V2O
6(OH)3−, V2O7

4−, V3O9
3− i V4O12

4−. 

Els diagrames Eh-pH determinen que les especies catiòniques existeixen a pH inferiors a 3 

mentre les que aniòniques predominen a pH entre 4 i 11. En el cas dels sistemes cementicis 

que tenen pH’s molt bàsics, el vanadi presentarà formes aniòniques.  

3.4.3. Procedència del vanadi present al ciment 

a) Escòria rica en vanadi de la indústria de l’acer 

L’acer és un dels materials de construcció més importants en termes de tonatge del món, amb 

una producció anual de més de 700 milions de tones. Com a conseqüència pot arribar a 

produir 8,8 milions de tones d’escòries d’acer de les quals el 5% es valoritza a la indústria del 
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ciment (Portland Cement Association 2005). Pel que fa a la seva relació amb el vanadi, moltes 

d’aquestes escòries en poden contenir quantitats importants. Bàsicament els processos de 

producció que les generen són dos.  

El primer és l’obtenció de l’acer fos.  La transformació del ferro, o la ferralla d’acer, en acer fos 

té lloc dins un forn d’oxigen bàsic o en un forn d’arc elèctric. El funcionament d’aquests forns 

es basa en escalfar el material metàl·lic fins a temperatures prou altres per a que permetin 

l’oxidació de les impureses presents. Les escòries que se’n deriven es refreden amb aire i, quan 

se n’eliminen les restes metàl·liques romanents, es poden valoritzar industrialment. Entre 

altres aplicacions, aquestes escòries poden ser addicionades al clínquer per a produir ciment ja 

que contenen percentatges elevats d’òxid de calci i diòxid de silici, i quantitats variables d’òxid 

d’alumini i òxids de ferro. Com a contrapartida, aquesta incorporació d’escòries fa que també 

s’incorporin al clínquer metalls com el vanadi. La gran producció d’escòries amb aquest 

contaminant és el que confereix tant interès a l’estudi del comportament del vanadi dins els 

sistemes cementicis i dóna interès a aquesta tesina. 

El segon és la recuperació de vanadi que se’n fa expressament sobre el mineral de ferro (Ye 

2006). Aquesta recuperació es fa per recuperar el valor del vanadi per se i perquè la presència 

del vanadi empitjora les propietats físiques de l’acer, tornant-lo menys dúctil, més fràgil i per 

tant de pitjor qualitat i preu. El vanadi recuperat es troba en forma d’òxid (V2O5) al 24% 

aproximadament i pot valoritzar-se en la indústria del metall com a catalitzador o per produir 

compostos fèrrics. 

b) Cendres volants riques en vanadi provinents de la indústria del petroli 

Les cendres de la combustió del petroli o dels seus derivats són materials molt rics en metalls 

pesants i en especial de vanadi. El petroli conté de forma natural traces de vanadi i, a mida que 

es tracta, la concentració augmenta fent que les cendres siguin molt riques en aquest metall. El 

contingut de vanadi del petroli cru, residual, el coc de petroli i de la cendra del petroli 

combustible es mostren a la taula 6. 

Distingim dos tipus de cendres, segons els procediments de recuperació del vanadi  (Ye 2006): 

- Cendres volants: Porció de les cendres que s’eleven per la xemeneia i que són 

recollides mitjançant un filtre electrostàtic. 

- Cendres de fons: Part no combustible dels residus que es diposita sota la zona de 

combustió i s’enganxen a les parets ardents del forn. Es generen en menor quantitat 

però tenen major contingut en vanadi. 

 Contingut de Vanadi 

Petroli Cru 150 ppm V 

Petroli Residual 600 ppm V 

Coc de petroli després de la concentració 4000 ppm V 

Cendra de Combustible 15% V2O5 

Taula 6. Contingut de vanadi en derivats del petroli 

Aquests residus de la combustió del petroli han estat incorporats al ciment com addicions, 

afegint conseqüentment els metalls pesants que contenen que  són majoritàriament C, V, S, 

Fe, Ni i aluminosilicats. Les conseqüències d’aquesta incorporació han estat estudiades a nivell 
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físic per tal d’identificar quin comportament tenen ciments i morters als que s’incorporen 

quantitats d’aquest residu (Payá, et al. 1999).  

3.4.4. El paper del sistemes cementicis en la immobilització de 

metalls pesants.  

Una de les principals preocupacions ambientals de la societat actual és aconseguir la correcta 

disposició dels residus inorgànics perillosos que genera la indústria, en concret dels metalls 

pesants. El paper dels sistemes cementicis és clau en la recerca de la solució a aquest greu 

problema, ja que aquests materials són capaços d’aïllar certs residus encapsulant-los 

físicament i/o combinant-se amb ells (Yousuf, et al. 1995). Per aquest motiu, s’han dedicat 

molts esforços per esbrinar quins són els processos de solidificació/estabilització que tenen 

lloc quan les fases del ciment interaccionen amb els metalls pesants. 

S’entén per estabilització el procés pel qual un residu tòxic pren una forma més estable tant a 

nivell físic com químic. És a dir, que el residu esdevé menys tòxic i menys mòbil. La solidificació 

és el pas d’estat líquid, semisòlid o en pols a una forma monolítica o granular que pugui ser 

retirada i transportada amb més facilitat i per tant permeti dur el residu a un abocador 

controlat. La solidificació, a diferència de l’estabilització, no implica interacció química entre el 

residu i el conglomerant. 

Els processos que involucren la hidratació del ciment són en general una combinació de 

fenòmens entre fases, de dissolució/precipitació, etc. que esdevenen d’una complexitat encara 

major quan s’hi afegeixen contaminants externs. Els metalls poden fer variar la cinètica de les 

reaccions, alterar l’equilibri de les dissolucions o iniciar reaccions alternatives. Aquest nou 

comportament pot donar lloc a la immobilització total o parcial de contaminants, 

principalment seguint algun d’aquests processos (Chen, et al. 2008): 

- Sorció 

a) Adsorció: adherència física d’ions o molècules sobre una superfície. 

b)  Absorció: incorporació d’una substància en un estat a una altra substància en 

un estat diferent. 

- Incorporació química: precipitació, co-precipitació, complexació superficial. 

- Micro/macroencapsulació: aïllament físic del contaminant dins una estructura 

monolítica. 

a) Adsorció 

L’adsorció dels metalls pesants sobre els productes d’hidratació del ciment inclouen la de tipus 

física i química, ambdues representades esquemàticament a la figura 15. L’adsorció física té 

lloc quan els contaminants de la solució (per exemple l’aigua itersticial) són atrets per les 

càrregues no compensades de les superfícies de les partícules. L’adsorció química es refereix a 

la gran atracció que experimenten els components d’un enllaç covalent al formar-se. 
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Figura 15. Esquema dels processos de adsorció (esquerra) i absorció (dreta). 

b) Precipitació 

A la majoria dels sistemes basats en ciment, el mecanisme dominant de fixació del metalls 

pesants és la precipitació química d’espècies poc solubles. Els índexs de saturació de 

compostos de metalls pesants són habitualment molt alts i la nucleació d’aquests té lloc 

ràpidament i de forma espontània i homogènia. Si la nucleació és heterogènia el temps pot 

esdevenir encara més curt. Aquesta formació ràpida fa que algunes espècies no tinguin temps 

per a adequar l’orientació de les estructures que formen donant lloc a sistemes pobrament 

ordenats o amorfs (Chen, et al. 2008). 

Els metalls pesants poden precipitar en sistemes cementicis com hidròxids, carbonats, sulfats, 

silicats, etc. La precipitació d’hidròxids té lloc quan el pH d’una solució d’ions metàl·lics puja 

fins assolir el nivell òptim per a que passi. Aquest nivell és diferent per cada metall i també per 

cada valència. En aquest àmbit la utilització dels diagrames Eh-pH (o diagrames de Pourbaix), 

com el del gràfic 4, facilita l’especiació enormement. Aquests diagrames mostren visualment 

quines són les espècies estables en funció del potencial redox de la solució (Eh) i la 

concentració d’ions hidroni (pH). Les reaccions incloses en els diagrames Eh-pH involucren 

processos tant de cessió com de transferència d’electrons i inclouen una zona en la que 

d’acord amb les variables dels eixos, la forma del mineral és estable. 

Alguns compostos d’aquests metalls precipiten sobre la superfície d’una partícula més 

fàcilment que a partir d’una solució sobresaturada. En concret, el producte de solubilitat dels 

hidròxids de metalls és particularment inferior si la precipitació es dóna sobre la superfície del 

silici. Així que alguns metalls formen hidròxids i dipositen sobre fases minerals de silici. Aquests 

mecanismes han estat investigats, amb la intenció d’identificar quins són exactament els 

compostos formats (Chen, et al. 2008). 
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Gràfic 4. Diagrama Eh-pH de l'aigua 
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Capítol 4. Materials i mètodes 

4.1. Fabricació de mostres de C3S hidratat 

Materials: 

- C3S subministrat per M.R. Pro Mineral Research Processing 
- Aigua desionitzada qualitat Milli Q (18,2MΩ·cm) 
- Isopropanol  

Aparells: 

- Mescladora IKA RW11 basic fabricada per IKA-WERKE. 
- Pala mescladora IKA tipus hèlix model R1002. 
- Balança de precisió de A&D Instrument Ltd. Model GX400EC. Resolució 0,001 g. 

Capacitat màxima 410 g 
- Morter d’àgata 

 

 

 

Figura 16. Mescladora en funcionament 

 

Procediment: 
 

a) Preparació de pastilles de C3S hidratades 

I. Col·loquem un vas de precipitats de plàstic a la balança, el tarem i hi aboquem 6,3 g. 
d’aigua desionitzada. 

II. Col·loquem un altre vas de precipitats a la balança i hi aboquem 15 g. de C3S. (Relació 
W/C=0,42). 

III. Muntem la mescladora. 
IV. Col·loquem el vas que conté els grans de C3S sota la pala de mescla. 
V. Afegim poc l’aigua mentre agitem durant 15 minuts. 

VI. Avocar la massa dins uns motllos reutilitzats procedents de la indústria farmacèutica.  
VII. Desemmotllarem a les 24 hores, moment en que ja hauran endurit. 

VIII. Iniciarem el procés de curat dins cambres humides a petita escala. Vam fer servir a tal fi 
uns recipients plàstics on s’hi van col·locar filtres rodons que periòdicament s’humitejaven 
amb aigua desionitzada. Per assegurar la humitat interior es cobrien les capses amb film 
plàstic.  

IX. El temps de curat va ser variable: 7, 14, 28 i 56 dies. 
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Figura 17. Pastilles de C3S disposades a la cambra humida 

 

b) Aturada de la hidratació 

El procediment seguit per a l’aturada de la hidratació de les mostres es realitza d’acord amb 
les conclusions a les que es va arribar a treballs previs realitzats en aquest vessant (Correa 
2010) dins el departament d’Enginyeria de la Construcció de l’ETSECCPB. Així, el millor 
procediment per a aturar el procés d’hidratació és el que es descriu a continuació: 

I. Omplim un recipient plàstic amb isopropanol. 
II. Submergim unes 3 o 4 pastilles al fluid. Les pastilles han de quedar cobertes totalment i no 

han d’estar apilades. 
III. Tanquem el recipient i el cobrim amb film plàstic transparent. 
IV. A les 72 hores traiem les pastilles de dins l’ isopropanol. 
V. Per fer evaporar l’isopropanol que queda a la superfície de les mostres, les assecarem a 

dins l’estufa durant 15 minuts a 60ºC. 
VI. Conservem les pastilles al dessecador dins de bosses de plàstic amb tanca hermètica tipus 

zip per evitar la seva carbonatació. 
 
 
 
 

c) Polvorització de les mostres 

Alguns del assaigs requereixen que les pastilles estiguin polvoritzades. Així doncs la preparació 
de les mostres és la següent. 

I. Partim, matxuquem i polvoritzem cadascunes de les pastilles fabricades a mà amb l’ajuda 
d’un morter d’àgata. 

II. Col·loquem de forma ordenada les mostres distingint temps d’hidratació i data de 
fabricació. Les conservem al dessecador dins bosses de plàstic amb tanca hermètica tipus 
zip per prevenir la carbonatació. 
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4.2. Mètodes d’anàlisi i caracterització 

4.2.1. Anàlisi termogravimètrica 

Materials: 

- Pastilles C3S hidratat fabricades i matxucades amb el mètode descrit anteriorment 
(apartat 4.1). 

Aparells:  

- Analitzador termogravimètric (TGA), de TA instruments, model TGA Q50 V6.5 Build 
196. 

Procediment: 

Cada assaig termogravimètric es va dur a terme amb el mateix procediment ja que el software 
de suport per l’aparell permet introduir les rutines requerides. Així, el procés implementat va 
ser: 

I. Mantenim a l’estufa les mostres a analitzar durant vuit hores o més a 60ºC. 
II. Disposem uns 10 mg al suport de platí de l’aparell. 

III. Col·loquem la mostra al forn de l’analitzador. 
IV. Estabilitzem l’atmosfera de nitrogen que envoltarà la mostra. El nitrogen evita que la 

mostra reaccioni amb altres elements (ja que no hi seran presents) durant la pujada de 
temperatura. 

V. Escalfem fins 40ºC i mantenir aquesta temperatura constant durant 1 minut. 
VI. Iniciem del registre de temperatures i masses. 

VII. Escalfem de 40ºC fins 1000ºC a un ritme de 20ºC /minut. 
VIII. Un cop s’assoleixen els 1000ºC, l’aparell va refredant-se de forma automàtica i també 

deixa de registrar temperatures i masses. 
IX. Un cop refredada la mostra (uns 50ºC es considera adequat) podem treure la mostra del 

forn. La pols que queda no és aprofitable. 
 

Càlculs realitzats i justificació: 

Uns dels objectius principals del l’anàlisi amb TGA és confirmar la reproductibilitat del procés 
de fabricació de les pastilles de C3S hidratades.  

Estudiant els resultats del TGA podrem conèixer el grau d’hidratació a cadascuna de les edats a 
les que hem aturat la hidratació de la pasta de C3S. D’acord amb l’estequiometria de cada 
reacció que té lloc a cada zona tèrmica podrem calcular la quantitat de portlandita present.  
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Gràfic 5. Model de gràfic resultant de TGA. Elaboració pròpia. 

Primer calcularem la portlandita descomposta a l’ interval de ~400-500ºC. La pèrdua de pes, 
que serà la nostra dada coneguda (WLCH), correspon a la massa d’aigua que es perd per 
evaporació. Així doncs: 

Ca(OH)2 (s)� CaO (s)+ H2O ↑(g)  Reacció 4 

WLCH×
MWCH
MWH

M0
=CH 1(%)       Equació 2 

on:  

- WLCH: pèrdua de pes (mg) deguda a l’evaporació de l’aigua al tenir lloc la reacció 4. 
- MWH: pes molecular de l’aigua (18 grams/mol). 
- MWCH: pes molecular de la portlandita (74,08grams/mol). 
- M0: massa (mg.) inicial de mostra. 
- CH1 (%): percentatge de portlandita descomposta en la zona tèrmica compresa entre 

~400 i 500ºC. 

D’altra banda, calcularem el percentatge de carbonat de calci present a la mostra que es 
descomposa entre ~500-600ºC.  

CaCO3 (s)� CaO (s) + CO2 (g)  Reacció 5 

WLCC×
MWCC
MWC

M0
=CC (%)       Equació 3 

on:  

- WLCC: pèrdua de pes (mg) deguda a la pèrdua de CO2 al dissipar-se en tenir lloc la 
reacció 5. 

- MWC: pes molecular del diòxid de carboni (44 grams/mol). 
- MWCC: pes molecular del carbonat de calci (100.089 grams/mol). 
- M0: massa (mg) inicial de mostra. 
- CC (%): percentatge de carbonat de calci descompost en la zona tèrmica compresa 

entre ~400 i 500ºC. 
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El carbonat de calci es forma quan la portlandita es carbonata amb el CO2 present a l’aire. 
Considerem que la relació entre portlandita i carbonat de calci és de 1:1 molar d’acord amb la 
reacció 6 (Kocaba 2009). 

Ca(OH)2 + CO2� CaCO3 +H2O  Reacció 6 

D’acord amb això, podrem calcular la quantitat de portlandita de la que procedeix el carbonat. 

CC (%)×
MWCH

MWCC
=CH2�%�       Equació 4 

Sumant els resultats obtinguts de les equacions 3 i 4 obtenim la quantitat de portlandita total 
que s’ha format a la pasta. 

CH �%�=CH1(%)+ CH2(%)       Equació 5 

on:   

- CH(%): Total de portlandita que s’ha format a la pasta de C3S hidratat. 
- CH1(%): Total de portlandita present a la pasta descomposta entre 400 i 500ºC 

aproximadament. 
- CH2 (%): Total de portlandita carbonatada, present a la pasta com carbonat de calci 

que s’ha descompost entre els 500 i 600ºC. 
 

4.2.2. Difracció de raigs X 

Materials: 

- Pastilles C3S hidratat fabricades i matxucades amb el mètode descrit anteriorment 
(apartat 4.1). 

Aparells:  

- Difractòmetre (XRD), fabricat per Bruker, model D83 amb ànode de Cu.  

Procediment: 

La difracció de raigs X va ser duta a terme pels tècnics del Centre de Recerca en 
Nanoenginyeria (CRnE) de l’UPC. El rang de valors de 2θ utilitzats va ser de 10º i 50º.  

Els resultats donats pel difractòmetre van poder ser processats amb fulls de càlcul i 
interpretats amb l’ajuda del programa CrystalDiffractTM i Pananalytical X’Pert High Score. 

 

4.2.3. Microscopia electrònica de rastreig 

Materials: 

- Pastilles de C3S hidratat fabricades amb el mètode descrit anteriorment (apartat 4.1). 
- Resina epoxi Buehler Epothin. 
- Enduridor de resina epoxi Buehler Epothin. 
- Agent desencofrant, Buehler release agent. 
- Paper de vidre (SiC paper) Ø305mm 240, 600, 1200. 
- Suspensions de diamant de Buehler MetaDI Monocristalline de 9, 3 i 1 µm. 

Aparells: 

- Màquina de fer el vuit marca Buehler, model Cast’n’Vac 20-3510-250. 
- Polidora marca Buehler model Phoenix 4000. 
- Turbo evaporador manual marca Emitech, model K950X. 



 

 Marina Cano Rodríguez 
 

48 Paper de les fases del ciment en la immobilització de contaminants inorgànics: el cas del vanadi 

- Microscopi Electrònic d’Escombrat (SEM), marca Zeiss, model Neon 40 amb columna 
SEM 4 pA-20 nA 0,1-30 kV resolució 1,1 nm i detector EDS per a detecció elemental. 

Procediment: 

a) Fixació de la mostra al suport de resina 

Per  analitzar amb el SEM cal que les mostres tinguin una forma específica. Per aquest motiu 
cal que muntem les mostres sobre una massa cilíndrica de resina. 

I. Prepararem la màquina de fer el buit (connexió elèctrica, tubs, etc.). 
II. Mesclem les dues fases de la resina. 

III. Disposem la resina sobre la mostra degudament introduïda dins el motlle que donarà 
forma a la resina de suport. 

IV. Deixem curar durant 24 hores. D’acord amb les característiques de les resines (hi ha 
diversos tipus) el temps de curat serà major o menor. La resina utilitzada en aquest treball 
permet desemmotllar a les 8 hores de la seva elaboració. Però per qüestions pràctiques, 
fins 24 hores més tard no es van alliberar les peces. L’inconvenient que resulta d’aquesta 
pràctica és tan sols que la resina està més enganxada a les parets del motlle i costa més de 
separar. 

b) Polit 

En el nostre cas, volíem obtenir una imatge amb SEM que mostrés una superfície plana de la 
mostra. Aquesta tècnica de microscopia s’anomena  X-ray backscattering spectroscopy. Té la 
particularitat que el raig incident rebota en la mateixa direcció però sentit oposat al que arriba 
i no de forma especular, com passaria en un mirall. 

La seqüència de treball que vam fer servir per al polit va ser la següent: 

Tipus Gruix Temps (min) Força (N) Freqüència (rpm) Lubricant 

Paper d’escata 240 10 ≈10 100 Aigua 

Paper d’escata 600 5 ≈10 100 Aigua 

Paper d’escata 1200 5 ≈10 100 Aigua 

Suspensió de diamant 9 µm 10 ≈8 100  

Suspensió de diamant 3 µm 10 ≈8 100  

Suspensió de diamant 1 µm 10 ≈8 100  

Taula 7. Seqüència dels treballs de polit per l'anàlisi amb SEM 

c) Recobriment amb carboni 

El mecanisme del SEM necessita que la peça estigui recoberta d’un material conductor. En el 
nostre cas, la peça va ser recoberta amb carboni introduint-la en l’aparell evaporador de 
carboni del laboratori. 

d) Anàlisi amb SEM 

Un cop preparada la peça i col·locada dins el porta objectes del SEM vam poder obtenir les 
imatges i resultats que comentarem més endavant. 

Els resultats obtinguts van ser processats amb fulls de càlcul i posteriorment interpretats. 
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4.3. Procediments per l’estudi de la retenció de vanadi 

4.3.1. Planejament experimental 

El pla de mostres per aquest estudi va haver de ser ampliat a mida que es van rebre els 

resultats ja que els primers experiments van resultar ser insuficients tot i haver-se programat 

d’acord amb  investigacions precedents. 

Els assaigs que es van dur a terme per l’eliminació del vanadi es van fer en paral·lel pels 

substrats de portlandita i de C3S hidratat tal com pot veure’s a la relació que mostra la taula 8, 

tret d’un assaig sobre CSH que va d’allargar-se fins a 8 hores. Els substrat de C3S hidratat 

correspon a les pastilles fabricades seguint el procediment 4.1, però a partir d’aquest moment 

ens referirem a aquest substrat com CSH, per comoditat en la redacció i per ser l’únic dels 

substrats que conté aquest producte d’hidratació. 

Procediment d'assaig  Substrat Concentració (ppm) Temps (min) 

4.3.2 

 CH  
500 120 

 
1000 240 

 CSH  
1000 240 

 
1000 480 

4.3.3  CaO  
0 180 

 
1000 180 

Taula 8. Pla d'assaigs per CH, CSH i CaO segons concentracions, temps i procediment empleat 

Els assaigs d’eliminació de vanadi sobre CaO s’han considerat separadament dels que estudien 

els substrats CH i CSH ja que inclouen un procés de formació de portlandita que no ha de ser 

examinat en els altres dos cassos. Tal com mostra la taula 8, l’assaig segueix un procediment 

diferent que es va repetir amb una solució d’aigua pura i una altra de 1000ppm de vanadat. 

4.3.2. Experiments d’eliminació del vanadi 

Materials: 

- Pastilles de C3S hidratat fabricades i matxucades amb el mètode descrit anteriorment 
(apartat 4.1). 

- Portlandita (CH) subministrat per Panreac Química S.A.U. 
- CaO subministrat per Panreac Química S.A.U. 
- Aigua desionitzada qualitat Milli Q (18,2MΩ·cm). 
- Vanadi suministrat per Panreac Química S.A.U. com a vanadat d’amoni (NH4VO3) 

M=116,98 PRS. Puresa 98,0%.  

Aparells: 

- Pipeta, marca Nahita model ECO-66610310. Capacitat màxima 1.000µL. Exactitud 
±1,0%. Precisió <0,3%. 

- pH-metre, marca Crison model BASIC 20+. Resolució 0,01. 
- Balança marca Mettler Toledo model SB8001. Resolució 0,1 g. Capacitat màxima 8100 

g. i mínima de 5 g.  
- Espectròmetre d'ICP-OES Perkin Elmer Optima 3200 RL. 
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Procediment: 

El mètode d’assaig és idèntic per a cada substrat i es duu a terme a una temperatura de 
24±1ºC. 

I. Preparem les dissolucions de vanadi. Vam fer servir dues dissolucions de 500 ppm i 
1000ppm de vanadi ambdues amb pH’s ajustats a 12 amb NaOH per tal de simular les 
condicions del ciment. 

II. Pesem sobre els pots de plàstic on tindrà lloc l’assaig 0,5 g. del substrat corresponent 
(pastilles matxucades o CH). 

III. Afegim 100 ml per pesada de les dissolucions de Vanadi (L/S=200). 
IV. Agitem manualment durant 10 minuts els pots. 
V. Extraiem cada 30 minuts alíquotes de 2mL i les aboquem al corresponent tub d’assaig 

marcat clarament.  
VI. Anotem el pH de la mostra presa. 

VII. Després de cada extracció agitem manualment uns 10 minuts més. 
VIII. Es repeteixen els punts IV i V a intervals de temps fixats. La durada de l’assaig és d’entre 2 i 

8 hores depenent de les variables.  
IX. Diluïm les mostres preses amb 8 ml d’aigua per facilitar la seva anàlisi i les acidifiquem 

amb HNO3. 
X. Analitzem les concentracions de V de les mostres amb ICP-OES i de Ca i Si, en el cas del 

CSH. 
XI. Càlcul del % d’eliminació de vanadi amb les següents operacions: 

 

a. Eliminació del factor de dilució: ��	 

����	

�� ��
� 2 ��      

b. Percentatge d’eliminació: %���������ó 

���	 ��	

���	
� 100 

 
on: 

- [VICP]= concentració en mg/l d’una mostra facilitada per l’ICP-OES. 
- [V0]= concentració en mg/l de la dissolució inicial (500ppm o 1000ppm). 
- [V]=concentració en mg/l d’una mostra. 

 

 

Figura 18. Assaigs d'adsorció amb diferents substrats (Els dos primers de l’esquerra corresponen a CaO mentre que 
els altres dos tenen C3S hidratat com substrat). 
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4.3.3. Experiments de coprecipitació 

Materials: 

- CaO suministrat per Panreac Química S.A.U. 
- Aigua desionitzada qualitat Milli Q (18,2MΩ·cm) 
- Vanadi suministrat per Panreac Química S.A.U. com a vanadat d’amoni (NH4VO3) 

M=116,98 PRS. Puresa 98,0%.  

Aparells: 

- Pipeta, marca Nahita model ECO-66610310. Capacitat màxima 1.000µL. Exactitud 
±1,0%. Precisió <0,3%. 

- Balança de precisió marca A&D Instrument Ltd. Model GX400EC. Resolució 0,001 g. 
Capacitat màxima 410 g 

- Embut de vidre de laboratori. 
- Paper de filtre. 
- pH-metre de Crison model BASIC 20+. Resolució 0,01. 
- Analitzador termogravimètric (TGA) de TA instruments, model TGA Q50 V6.5 Build 

196. 
- Espectròmetre d'ICP-OES Perkin Elmer Optima 3200 RL. 

Procediment: 

Aquest experiment té per objectiu estudiar com afecta la presència de vanadi a la formació de 
portlandita. Per aconseguir-ho cal comparar ambdues situacions. S’han fet dos experiments 
iguals tan sols canviant la presència de V en el medi tot mantenint la resta de condicions. 

La variable principal de l’assaig és el temps. Necessitarem un envàs diferent per cada temps 
que vulguem mostrejar, en aquest cas s’ha mostrejat per intervals de 60 minuts. S’ha triat fer 
l’assaig durant 3 hores tant pel blanc com pel de medi contaminat amb vanadi. Per tant vam 
fer servir 3 recipients diferents. 

I. Pesen sobre els pots de plàstic on tindrà lloc l’assaig 0,5 g. de CaO. 
II. Afegim 100 ml per pesada d’aigua desionitzada en el cas de l’assaig en blanc o bé la 

mateixa quantitat d’una solució de vanadi de 1000 ppm amb les mateixes característiques 
que les del punt 4.3.2. (L/S=200). 

III. Agitem manualment durant 10 minuts els recipients. 
IV. Del primer dels pots, extraiem als 30 minuts una alíquota de 2mL i l’aboquem a un tub 

d’assaig. Anotem el pH, diluïm fins els 10 g. i acidifiquem amb HNO3. 
V. Agitem manualment uns 10 minuts més tots els pots. 

VI. Als 30 minuts de la primera extracció, repetim el punt IV. 
VII. Filtrem el contingut del primer dels pots que contindran CaO en procès d’hidratació. La 

filtració es fa mitjançant un embut de vidre i un filtre de paper convencional doblegat 
adequadament.  

VIII. Agitem els pots que queden durant 10 minuts. 
IX. Una hora després de la primera extracció, repetim tots els punts del IV al VIII pel segon pot 

i dues hores després de la primera extracció es repeteix la rutina pel tercer dels recipients. 
X. Les alíquotes s’analitzen amb ICP-OES per detectar vanadi. També s’analitza calci i silici en 

el cas del CSH. 
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XI. Càlcul del % d’eliminació de vanadi amb les següents operacions: 

a. Eliminació del factor de dilució: ��	 

����	

�� ��
� 2 ��      

b. Percentatge d’eliminació: %���������ó 

���	 ��	

���	
� 100 

on: 
- [VICP]= concentració en mg/l d’una mostra facilitada per l’ICP-OES. 
- [V0]= concentració en mg/l de la dissolució inicial (500ppm o 1000ppm). 
- [V]=concentració en mg/l d’una mostra. 

XII. Els sòlids retinguts al filtre s’assequen a l’estufa durant 24 hores a 60ºC. 
XIII. Un cop seques les mostres sòlides es passen pel morter d’àgata i es porta a terme la seva 

caracterització mitjançant TGA seguint les indicacions dels apartats anteriors. 
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Capítol 5. Resultats i discussió 

5.1. Caracterització de substrats 

5.1.1. Pastes hidratades de C3S 

5.1.1.1. Fases minerals 

L’anàlisi amb DRX és una altra eina que ens permetrà caracteritzar les pastes fabricades. Per 
identificar les fases presents haurem de recórrer a la bibliografia existent i altres eines per tal 
d’identificar els patrons de compostos aïllats dins l’espectre obtingut a l’anàlisi de les nostres 
mostres. 

Els espectres característics de C3S hidratat els podem veure al gràfic 6. La bibliografia (Lin, et al. 
2003) mostra com, a mida que s’hidrata la pasta, el pic de C3S és menor i majors els de 
Portlandita. Les parts de C3S que no hagin estat hidratades, presentaran un pic a l’espectre a 
uns 33º, aproximadament. 

Per la seva part, la portlandita presenta pics molt acusats quan l’angle 2θ pren els valors de 
17º i 35º (Lin, et al. 2003). A 47º i 51º també podem trobar-ne pics, però de menor intensitat.  

 

Gràfic 6. Patrons de DRX per pastes de C3S hidratades (Lin, et al. 2003) 
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Gràfic 7. Model de difracció de raigs X per la portlandita obtingut amb el software Pananalytical X’pert High Score. 

Per últim, cal conèixer quina serà la contribució del CaCO3 a l’espectre que obtindrem. Com 

podem veure al model del gràfic 8, principalment s’identifica un pic important als 29º.  

 

Gràfic 8. Patró de DRX pel CaCO3. Imatge generada amb CrystalDiffract
TM

. CrystalMaker Software Ltd, Oxford, 
England (www.crystalmaker.com) 

Les analítiques amb DRX s’han dut a terme dins el rang de 2θ entre 5º i 50º. S’ha triat aquest 
interval ja que els principals pics que esperàvem trobar, com hem vist a les figues anteriors, es 
troben dins aquests valors. El gràfic 9 mostra l’espectre de difracció obtingut per les mostres. 
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Gràfic 9. Espectres obtinguts per les mostres de C3S hidratat. Els primers nombres de la llegenda indiquen el temps 
d’hidratació. S’han identificat les espècies que indueixen cada pic. 

En primer lloc cal destacar que les mostres que han estat hidratades durant més temps són les 
que presenten uns pics de portlandita més alts i alhora els de C3S són més suaus. Fet que 
concorda amb els mecanismes d’hidratació esperats i amb els resultats de treballs anteriors 
(Lin, et al. 2003).  

Finalment, podem identificar clarament la cresta que provoca la presència de CaCO3, 
reconeixent que s’ha produït un procés de carbonatació de la mostra que caldrà tenir en 
compte i quantificar seguidament amb TGA. 

5.1.1.2. Reproductibilitat de la fabricació 

Uns dels objectius principals del l’anàlisi amb TGA és confirmar la reproductibilitat del procés 
de fabricació de les pastilles de C3S hidratades. És important que els resultats obtinguts en 
mostres procedents d’amasades diferents siguin comparables a nivell estadístic. En cas 
d’obtenir resultats poc dispersos, podrem acceptar la hipòtesi de que el procés de fabricació 
s’ha mecanitzat i per tant que els resultats d’experiments posteriors que utilitzen les pastes de 
C3S com a substrat són independents de la mostra feta servir.  

Les pastilles sotmeses a TGA són les que es detallen a la taula 9. Exceptuant les pastilles 
curades durant 56 dies, totes les mostres procedeixen de dues amasades diferents.  

Temps hidratació Número de mostres Amasades 

7 dies 4 1 i 2 

14 dies 4 1 i 3 

28 dies 10 2 i 3 

56 dies 3 1 

Taula 9. Índex de mostres caracteritzades amb TGA. 

Els resultats obtinguts per les pastes de C3S d’aquest estudi es mostren en la taula 10. Cal fixar-
se especialment en els valors de les desviacions estàndard relatives. La desviació estàndard de 
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qualsevol variable dóna informació de com de disperses trobem les dades de les que disposem 
respecte la mitjana. Si descartem errors sistemàtics que puguin ser atribuïts a defectes a 
l’aparell, com menor sigui la dispersió, millor s’aproximarà el valor obtingut com a mitjana al 
real i per tant estarem cometent menys error al prendre la mitjana com a estimador de la 
variable.  

 
Salt2 (~400-500ºC) Salt3 (~500-650ºC) 

  

  % CH % CaCO3 
% CH corresponent 

al CaCO3 
Total CH (%) 

      

7 dies 

mitjana 23 3.6 2.8 26 

desv est 1.5 0.68 0.53 0.9 

rel desv est (%) 6.2 19 19 3.6 

      
      

14 dies 

mitjana 24 4.2 3.2 27 

desv est 1.8 0.34 0.26 1.7 

rel desv est (%) 7.6 8 8 6 

      

28 dies 

mitjana 27 4.1 3.2 30 

desv est 1.6 0.46 0.36 1.6 

rel desv est (%) 5.8 11 11 5.4 

      

56 dies 

mitjana 25 5.1 3.9 29 

desv est 0.47 0.58 0.45 0.1 

rel desv est (%) 1.8 11 11 0.3 

Taula 10. Resum dels resultats obtinguts amb TGA. 

D’altra banda, la desviació estàndard relativa ens informa, a més, de la importància d’aquest 
error sobre el valor estimat. Per exemple, podríem tenir un valor de la desviació que ens 
semblés petit (s=0.5), però que si el ponderem respecte el valor mig (x�=0.75), resultaria tenir 
una gran importància (66.7%) 

Si ens fixem en els valors obtinguts per la desviació estàndard, podem considerar el procés 
reproductible ja que no obtenim valors elevats, en la major part dels cassos. A més, 
considerant la  desviació relativa d’aquesta magnitud, podem donar per vàlida la hipòtesi de 
reproductibilitat que esmentàvem prèviament ja que els valors es mouen al voltant del 5%, 
que és el valor màxim desitjable. 

5.1.1.3. Contingut de Portlandita 

Cal destacar la importància que té per l’assaig amb TGA assecar prèviament les mostres ja 
polvoritzades. És recomanable posar les mostres a dins l’estufa a 60ºC durant un mínim de 8 
hores. Si observem el gràfic 10 podem apreciar com hi ha tres corbes que mostren una 
tendència diferent a les temperatures més baixes, aquestes corresponen a unes mostres (28-2-
1, 28-2-2 i 28-3-1) que no van ser assecades prèviament al seu assaig amb TGA. Així doncs el 
pendent inicial s’aprecia clarament més acusat respecte la resta de les mostres, que dibuixen 
uns perfils molt més propers entre ells al gràfic 11. Aquest pendent més fort al començament 
es tradueix en una pèrdua de massa ràpida inicial corresponent a la pèrdua de humitat de la 
mostra. 
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Gràfic 10. Corbes del TGA obtingudes per totes les mostres hidratades durant 28 dies 

Si eliminem aquestes dades, veiem com les gràfiques obtingudes s’acosten més entre elles. De 
nou aquesta proximitat ens serveix per corroborar la hipòtesi de reproductibilitat en la 
fabricació de mostres. 

 

Gràfic 11. Pèrdua de massa amb la temperatura de les mostres preparades correctament que van ser hidratades 
durant 28 dies. 

La taula 11 mostra els percentatges promitjos de la portlandita total que s’ha format a la 
mostra en funció del temps d’hidratació al que s’ha sotmès. Els valors ens permeten percebre 
com la formació de la portlandita segueix el patró esperat. La seva formació és creixent amb el 
temps d’hidratació fins aproximadament els 28 dies, moment en que la seva formació 
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s’estabilitza. A més, els valors obtinguts per la portlandita total formada a les nostres 
mostres és comparable a la d’altres

 

Temps hidratació 7 dies

% CH 

% CaCO3 

% CHtot 

Taula 11

5.1.1.4. Relació Ca/Si

El principal objectiu de l’anàlisi amb SEM és el càlcul de la relació Ca/Si del CSH que compon les 
mostres de C3S. A més, es comprova la correcta hidratació dels grans de C
visuals i amb l’ajuda dels mapes elementals que proporciona el SEM. 

La determinació de la relació Ca/Si es fa mitjançant l’anàlisi elemental que permet el SEM i que 
alhora ens permet conèixer la composició de les fases presents a la mostra. En aquest sentit, 
no s’observa portlandita entre les fases 
preparació de les mostres per visualitzar
lubricant pel procés de polit i també solucions aquoses de diamant. La portlandita és molt 
sensible a les aigües pures i en contact
tractada no trobem portlandita sinó només CSH i alguna 

Figura 19

A la figura 19 podem apreciar 
la imatge (Ca/Si=2,42) i comparant les fotografies amb la bibliografia existent 
2004), el primer punt (Spectrum 1)
veiem és la de color gris més fosc
Spectrum 2 mostreja aquesta fase. L’anàlisi elemental ens dóna un rati 
juntament amb l’aspecte que mostra la imatge indica que és gel de
producte de la hidratació del C
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valors obtinguts per la portlandita total formada a les nostres 
a la d’altres en treballs (Chen, Hills, et al. 2007). 

Mitjana mostres Chen et al (2007)

7 dies 14 dies 28 dies 56 dies 28 dies

23 24 27 25 16,7

3,6 4,2 4,1 5,1 16,8

26 27 30 29 33,5

11. Formació de portlandita amb el temps d'hidratació. 

Relació Ca/Si 

El principal objectiu de l’anàlisi amb SEM és el càlcul de la relació Ca/Si del CSH que compon les 
S. A més, es comprova la correcta hidratació dels grans de C

suals i amb l’ajuda dels mapes elementals que proporciona el SEM.  

La determinació de la relació Ca/Si es fa mitjançant l’anàlisi elemental que permet el SEM i que 
alhora ens permet conèixer la composició de les fases presents a la mostra. En aquest sentit, 

portlandita entre les fases de les imatges obtingudes. Això es deu a que durant la 
preparació de les mostres per visualitzar-les amb SEM es va fer servir aigua desionitzada com 

el procés de polit i també solucions aquoses de diamant. La portlandita és molt 
sensible a les aigües pures i en contacte amb elles lixivia. Aquest fenomen fa que a la superfície 
tractada no trobem portlandita sinó només CSH i alguna partícula de C3S sense hidratar. 

19. Imatge SEM d'una mostra hidratada durant 28 dies. 

apreciar dues fases. D’acord amb l’anàlisi elemental obtingut pel SEM de 
i comparant les fotografies amb la bibliografia existent 

punt (Spectrum 1) correspon a un gra de C3S sense hidratar. L’altra f
gris més fosc i que és present a la major part de la imatge.

Spectrum 2 mostreja aquesta fase. L’anàlisi elemental ens dóna un rati 
ecte que mostra la imatge indica que és gel de CSH, que és 

de la hidratació del C3S juntament amb la portlandita.  
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valors obtinguts per la portlandita total formada a les nostres 

Chen et al (2007) 

28 dies 

16,7 

16,8 

33,5 

El principal objectiu de l’anàlisi amb SEM és el càlcul de la relació Ca/Si del CSH que compon les 
S. A més, es comprova la correcta hidratació dels grans de C3S amb tècniques 

La determinació de la relació Ca/Si es fa mitjançant l’anàlisi elemental que permet el SEM i que 
alhora ens permet conèixer la composició de les fases presents a la mostra. En aquest sentit, 

s. Això es deu a que durant la 
aigua desionitzada com 

el procés de polit i també solucions aquoses de diamant. La portlandita és molt 
e amb elles lixivia. Aquest fenomen fa que a la superfície 

S sense hidratar.  

 

dues fases. D’acord amb l’anàlisi elemental obtingut pel SEM de 
i comparant les fotografies amb la bibliografia existent (Mijno, et al. 

S sense hidratar. L’altra fase que 
és present a la major part de la imatge. El punt 

Spectrum 2 mostreja aquesta fase. L’anàlisi elemental ens dóna un rati  Ca/Si=1,38 que 
CSH, que és el principal 



 

 

Trobem les mateixes fases a la figura 
de C3S mentre que la fase que els envolta correspon a CSH. La imatge ens ensenya una part 
més gran de la mostra i ens permet veure com efectivament la part no hidratada és menor a la 
que sí es troba hidratada. Aquesta situació corrobora que el procediment emprat per la 
fabricació de les mostres és adequat. En cas que la fase majoritària fos la de grans de C
veuríem obligats a rebutjar la tècnica de fabricació ja que no hauríem aconseguit una bona 
mescla de l’aigua amb la fase sòlida.

Figura 20

A més, el models que apareixen a la figura
dels grans no hidratats. El primer fa u
dels grans, juntament amb que les figures anteriors mostren que no són les fases més 
abundants, ens permeten confirmar la correcció del mètode de fabricació de mostres de C
hidratat explicat al punt 4.1.  

 

Figura 21

Finalment, processant tots els 
punts mostrejats de CSH, el valor de 
de confiança del 80% i d’acord amb el
confiança per la mitjana és 
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es mateixes fases a la figura 20. Els espectres 1, 2 i 3 corresponen a grans no hidratats 
fase que els envolta correspon a CSH. La imatge ens ensenya una part 

més gran de la mostra i ens permet veure com efectivament la part no hidratada és menor a la 
que sí es troba hidratada. Aquesta situació corrobora que el procediment emprat per la 

ció de les mostres és adequat. En cas que la fase majoritària fos la de grans de C
veuríem obligats a rebutjar la tècnica de fabricació ja que no hauríem aconseguit una bona 
mescla de l’aigua amb la fase sòlida. 

20. Imatge SEM d'una mostra hidratada durant 28 dies. 

dels que apareixen a la figura 21 ens permeten prendre magnitud de la grandària 
no hidratats. El primer fa uns 24x32 µm i el segon 15x9 µm. Aquesta petita mida 

amb que les figures anteriors mostren que no són les fases més 
abundants, ens permeten confirmar la correcció del mètode de fabricació de mostres de C

 

21. Imatge SEM d'un gra sense hidratar de la mostra. 

els mapes elementals elaborats fem un promig per 
el valor de Ca/Si resultant és aproximadament de 1,19
d’acord amb el total de punts de CSH considerats

la mitjana és [1,14-1,23]. Els valors habituals d’aquesta relació pel ciment 
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. Els espectres 1, 2 i 3 corresponen a grans no hidratats 
fase que els envolta correspon a CSH. La imatge ens ensenya una part 

més gran de la mostra i ens permet veure com efectivament la part no hidratada és menor a la 
que sí es troba hidratada. Aquesta situació corrobora que el procediment emprat per la 

ció de les mostres és adequat. En cas que la fase majoritària fos la de grans de C3S ens 
veuríem obligats a rebutjar la tècnica de fabricació ja que no hauríem aconseguit una bona 

 

ens permeten prendre magnitud de la grandària 
Aquesta petita mida 

amb que les figures anteriors mostren que no són les fases més 
abundants, ens permeten confirmar la correcció del mètode de fabricació de mostres de C3S 
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1,19. Per un nivell 
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. Els valors habituals d’aquesta relació pel ciment 
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Portland es troben entre 0,8 i 1,8 (Harris, et al. 2002). Tot i que el nostre material no és ciment 
Portland, aquesta relació ha de ser la mateixa, ja que el que inclou de nou el Portland són òxids 
d’altres elements (alumini, ferro, sofre o magnesi) que no han de fer variar aquesta relació en 
el CSH format.  

5.1.2. Portlandita comercial 

Cal comprovar que la portlandita que farem servir pels assaigs es troba en bon estat: 
bàsicament volem que no estigui molt carbonatada i així poder atribuir tot el comportament 
observat a la portlandita. 

Per fer la caracterització es va van extreure dos mostres de portlandita. Com pot apreciar-se al 
gràfic 12, els resultats obtinguts amb TGA gairebé queden superposats, cosa que demostra una 
gran uniformitat en el substrat. Mitjançant aquesta anàlisi termogravimètrica podem 
comprovar que el seu contingut principal, efectivament, és portlandita ja que el major salt es 
troba en d’interval de temperatures en que aquesta es deshidrata. Trobem, però un segon salt 
que correspon a la descomposició de les parts que s’han carbonatat.  

 

Gràfic 12. Anàlisi termogravimètrica de la portlandita comercial utilitzada com a substrat dels assaigs. 

Per calcular el contingut en portlandita de les mostres podem seguir els passos de l’apartat 
4.2.1, ja que els processos són els mateixos exceptuant la gran pèrdua de massa inicial causada 
per l’aigua retinguda als hidrats del gel de CSH. 

Així mateix i calculant els valors promig per les dues mostres obtenim que: 

 %CH % CaCO3 %CH total 

Promig 80 14 90 
Desv. Est. 1,8 1,1 1,1 

Desv. Est. Relativa (%) 2,3 7,6 1,2 

Taula 12. Composició de la portlandita comercial utilitzada als assaigs. 

Tot i haver més d’un 10% de CaCO3, el compost dominant és la portlandita. Al presentar més 
d’un 80% d’aquesta, podrem atribuir el comportament davant els contaminants a la 
portlandita més que no pas al CaCO3. Tot i així, seria recomanable dur a terme els mateixos 
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assaigs amb CaCO3 com a substrat, per tal d’identificar les possibles desviacions causades per 
la carbonatació de la portlandita i la conseqüent presència de CaCO3.  

5.1.3. Portlandita formada in situ 

Cal garantir que el CaO utilitzat en els assaigs d’aquesta tesina no es troba ni hidratat per 
l’aigua ni carbonatat pel CO2 presents a l’atmosfera.  

Per tal que el compost fos pur, abans de ser utilitzat es va sotmetre a una temperatura de 
800ºC durant un mínim de 12 hores. D’aquesta manera assegurem l’eliminació de l’aigua i els 
carbonats que puguin haver-se format al reaccionar el CO2 amb molècules de CaO. Tal com es 
mostra a la figura 13 i la taula 4 de l’apartat 3.3.3, passats els 800ºC la pèrdua de massa és 
mínima i es poden donar per finalitzades les reaccions de descomposició de la portlandita i el 
carbonat de calci. Així d’acord amb les reaccions que tenen lloc a aquestes temperatures i que 
podem consultar a la taula 4 del mateix apartat 3.3.3, el producte que resta sòlid tan sols pot 
ser CaO. 

Després d’aquests tractaments, l’òxid de calci (CaO) en presència d’aigua s’hidrata sense 

necessitat d’aportació externa d’energia (∆Hf=-985,2 KJ/mol), a temperatura ambient i d’acord 
amb l’expressió de la reacció 7. 

CaO + H2O �Ca(OH)2  Reacció 7 

En aquest experiment s’ha pres CaO pur i s’ha barrejat amb aigua amb un relació L/S=200. A 
diferents temps s’ha filtrat el sistema i els sòlids retinguts s’ha assecat a 60ºC durant més de 
24h.  

La caracterització amb anàlisi termogravimètrica de la fase retinguda podem veure-la al gràfic 
13. El salt més important correspon a la deshidratació de la portlandita que té lloc entre els 
400 i els 500ºC. També trobem un salt menys acusat que correspon a la descomposició del 
CaCO3 format a partir de portlandita.  

El més destacable és la gran semblança entre els tres patrons corresponents a temps diferents. 
Aquests pràcticament queden superposats i per tant podem considerar que gairebé tota la 
portlandita que es forma ho fa durant els primers 60 minuts. 
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Gràfic 13. Anàlisi termogravimètrica dels productes obtinguts en hidratar CaO amb aigua a diferents temps. 

Per confirmar la hipòtesi anterior, farem un tractament estadístic senzill sobre la quantitat de 
portlandita que calcularem tal com s’ha fet prèviament a l’apartat 4.2.1 i els resultats 
obtinguts es relacionen a la taula 13.  

 

 
%CH % CaCO3 %CH total 

60 74 17 86 

120 78 14 87 

180 78 14 87 

Mitjana 77 15 87 

Desv. Est. 2.0 1.8 0.69 

Desv. Est. Relativa (%) 2.6 12.0 0.80 

Taula 13. Composició de la portlandita hidratada in situ a diferents temps. 

Tot i que la quantitat de portlandita obtinguda els 60 primers minuts és lleugerament inferior, 
aquesta petita desviació no fa que la mitjana quedi alterada i la centra en un 87%, mantenint 
una  desviació estàndard baixa. A més aquesta desviació considerada relativament amb el 
valor mig, és poc significativa.  

Aquest assaig ens serveix per concloure que el producte obtingut al hidratar CaO seguint el 
procediment 4.3.3. és comparable al producte que es comercialitza com portlandita pel que fa 
al contingut d’aquesta última substància. 
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5.2. Experiments de retenció de vanadi 

5.2.1. Retenció sobre portlandita comercial 

Aquest experiment pretén veure quin paper pren la portlandita en la retenció del vanadi en 
solució utilitzant com a substrat el que s’ha caracteritzar a l’apartat 5.1.2. Volem veure quines 
seran les reaccions conjuntes d’aquest substrat amb l’aigua i el vanadi i sobretot, quina serà 
l’evolució de la presència del metall a la solució amb el temps.  

Un dels principals paràmetres a tenir en compte durant l’assaig és el pH ja que determinarà el 
grau d’ionització del medi, factor determinant en el cas de l’adsorció (Weber 1979) . Cal 
controlar la seva evolució per assegurar que els canvis que s’observen en la retenció de metalls 
siguin propis del procés d’eliminació i no causats per un canvi de pH.  

Tal com veiem al gràfic 14 el pH creix molt subtilment al llarg de l’assaig sense que l’increment 
acumulat sobrepassi  les 0,3 unitats. Així doncs, es pot considerar que les condicions de pH són 
gairebé constants i, en conseqüència, l’eliminació del metall no pot atribuir-se a causes 
relacionades amb canvis en la concentració d’ions hidroni. A més, el pH que s’obté finalment 

en tots els cassos es correspon a un dissolució saturada de portlandita (pH≈12,6). 

 

Gràfic 14. Evolució temporal del pH a l'assaig de retenció de vanadi sobre portlandita (CH). 

Pel que fa les anàlisis d’eliminació, els resultats obtinguts mostren com per diferents 
concentracions de contaminant el temps d’equilibri és diferent però en tots els cassos s’arriba 
a una extracció total del vanadi. Tal com passa amb altres adsorbats i altres substrats, a major 
concentració inicial tenim un temps d’equilibri més gran i la quantitat adsorbida és major però 
no necessàriament seguint una proporció directa (Weber 1979). 

Com mostra el gràfic 15, per a l’eliminació del vanadi d’una solució de 500 ppm el temps 
d’equilibri és d’uns 60 minuts mentre que per una solució més concentrada de 1000 ppm 
aquest temps es dobla i arriba als 120 minuts. Ara bé, cal plantejar-nos quins són realment els 
mecanismes que fan desaparèixer el vanadi de la solució.  

En primer lloc, cal que tinguem en compte que els percentatges d’eliminació es calculen sobre 
les alíquotes extretes, és a dir, sobre el líquid sobrenedant i no pas sobre els sòlids que van 
quedar al fons dels recipients. En consideració amb això tenim que el gràfic 15 ens indica que 
el vanadi passa d’estar en dissolució a estar en un altra fase de l’assaig, que per eliminació serà 
la fase sòlida. En altres paraules, l’absència de vanadi en el líquid indica una precipitació del 
metall com a producte sòlid. 
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Gràfic 15. Percentatge d'eliminació en funció del temps per concentracions diferents.  

Cal confirmar aquesta hipòtesi mitjançant eines teòriques que expliquin i justifiquin la seva 
viabilitat. Per començar, determinem l’espècie dominant en les condicions de pH de l’assaig 
amb el diagrama Eh/pH. Aquest tipus de diagrames plasmen la relació que hi ha entre el 
potencial redox i el pH del sistema. El potencial redox ens dóna una idea de quin és l’estat 
d’oxidació que presenta l’element i en quina forma es troba, en aquest cas, el vanadi. D’acord 

amb el gràfic 16 podem dir que als valors de pH en que treballem (pH∈[12-12,7]), el vanadi 
utilitza la valència +5 i es troba en forma de HVO4

2-.  

 

Gràfic 16. Diagrama Eh-pH pel vanadi. Adaptat de (Cornelis, et al. 2008). 

En segon lloc, considerant la forma predominant de vanadi i la presència de Ca2+ a la solució 
procedent de la dissolució de la portlandita amb l’aigua pura, s’han modelitzat mitjançant el 
software PHREEQC les condicions de l’assaig. Les condicions introduïdes al programa van ser 

T=24ºC, pH≈12,5 i P≈1atm. La constant de solubilitat del compost Ca3(VO4)2 en condicions 
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normals és logKps=-17,97 (Allison, Brown i Novo-gradac 1991), cosa que fa pensar que també 
en les nostres condicions es podrà formar aquesta espècie. 

El resultat de la simulació confirma que efectivament el vanadi passa a la fase sòlida 
precipitant com una sal de vanadi amb els ions de calci de la solució (Ca3(VO4)2). PHREEQC 
dóna un índex de saturació (IS) de 2.53 (>1) que confirma que es dóna aquest procés. 

En resum, podem dir que: 

I. El pH no pateix variacions significatives i per tant els ions hidroni no interfereixen en els 
processos d’eliminació del vanadi en solució. 

II. El vanadi present en una solució bàsica d’un pH aproximadament igual a 12 es troba en 
forma de vanadat (HVO4

2-). 

III. Tenint en compte les condicions d’assaig T=24ºC, pH≈12.5, P≈1atm, la constant de 
solubilitat logKps=-17,97 (Allison, Brown i Novo-gradac 1991) i l’índex de saturació (IS) que 
dóna el programa PHREEQC, determinem que l’eliminació del vanadi en solució es 
produeix per un procés de precipitació de Ca3(VO4)2. 

5.2.2. Coprecipitació amb portlandita 

Aquest experiment es diferencia de l’anterior en que el substrat inicial no és portlandita sinó el 

reactiu a partir del qual aquesta es forma, que és el òxid de calci (CaO). Així doncs, els 

processos que podrem estudiar seran, per una banda, la hidratació del substrat en presència 

de vanadi en dissolució i per una altra, l’eliminació del contaminant. 

Per analitzar el primer dels processos farem servir la tècnica de l’anàlisi termogravimètrica per 

caracteritzar els productes d’hidratació formats. Per contra, el segon procés s’investigarà com 

en als altres dos cassos mitjançant l’anàlisi amb ICP-OES del sobrenedant extret. 

En primer lloc, l’anàlisi termogravimètrica del gràfic 17 ens mostra com la quantitat de 

portlandita és diferent per temps diferents, en contraposició del que passava al fer la 

hidratació amb aigua pura (gràfic 13). Al gràfic 17 s’ha afegit un patró (blanc) de la pèrdua de 

massa de la portlandita formada amb aigua pura per tal de poder apreciar a primera vista com 

els salts no són del mateix ordre de magnitud, cosa que indica una diferència significativa en el 

contingut d’aquest compost dins el producte obtingut. 
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Gràfic 17. Pèrdues de massa de CaO hidratat a diferents temps. S'inclou un patró de porltandita (blanc). 

De nou calcularem tal com s’ha fet en apartats anteriors la quantitat de portlandita total que 

s’ha format. Seguint aquestes indicacions, s’obtenen uns continguts de portlandita decreixents 

amb el temps d’hidratació (Taula 14). 

Temps (min) %CH % CaCO3 %CH total 

60 46 20 59 

120 25 18 38 

180 19 16 30 

Taula 14. Contingut de portlandita al llarg dels temps de mostreig de l’assaig de coprecipitació de portlandita amb 
vanadi. 

Aquest decreixement indica que a la formació inicial de la portlandita li segueix un procés de 

dissolució de la mateixa. En el cas de la formació de portlandita vista a l’apartat 5.1.3 no passa 

això ja que la solució en contacte amb la portlandita formada està saturada de calci i per tant 

el sistema sòlid/líquid està en equilibri. La presència del vanadi és el que altera aquest 

equilibri i impedeix que s’assoleixi una quantitat estable de portlandita. 

A partir dels càlculs de CaCO3 podem dir que la descomposició de portlandita no es tradueix en 

una major formació de carbonat. De fet, la tendència amb el temps d’aquest compost és 

anàloga a la de la portlandita: decreix amb el temps d’assaig.  

Aquesta descomposició temporal d’ambdues substàncies ens fa plantejar quin serà el destí 

dels ions de calci que contenen. En aquest sentit, podem pensar en dues alternatives. La 

primera és la translació d’aquests ions cap a la formació de vanadats tal com passa en el cas de 

la portlandita comercial. Aquests compostos tenen punts de fusió alts i no provoquen cap salt 
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a les gràfiques de TGA. A més la modelització de l’assaig amb PHREEQC ens determina un índex 

de saturació per aquests compostos. 

L’altra alternativa és que el calci passi a formar un compost hidratat de vanadi com la hewetita 

(xCaO·yV2O5·nH2O). Aquesta família de compostos són molt sensibles a la humitat ambiental a 

l’hora de desprendre’s de molècules d’aigua que retenen a l’interior de la seva estructura 

molecular (Qurashi 1961). Aquesta variabilitat de massa que presenten ens fa pensar que el 

graó que s’identifica als ~150ºC pot correspondre a la deshidratació d’un compost d’aquest 

tipus. Els salts de pes en aquesta temperatura són creixents  amb el temps, just el contrari que 

la formació de portlandita, que decreix. Aquesta explicació sembla concordar amb les 

observacions experimentals: com major és el salt que provoca la portlandita menor és el que 

graó del compost n-hidratat i a la inversa. Tot i així, cal fer investigacions més acurades per 

confirmar la presència d’un cristall d’aquesta mena.  

Pel que fa al pH d’aquest assaig, els resultats són més conflictius que per a la portlandita. El 

gràfic 18 ens ensenya com aquest paràmetre no roman constant amb el temps i que les 

variacions són significatives. En un primer moment es podria pensar que el pic de pH dels 90 

minuts és deu a una contaminació de la mostra. Però observant amb més detall el gràfic 18 ens 

adonarem fàcilment que els pH’s corresponents a 60 i 120 minuts també es troben enfonsats, 

donant així un perfil suau que no sembla procedir d’un error.  

Els gràfics de TGA no mostren cap variació que pugui ser associada la irregularitat que el pH 

mostra entre els 60 i 120 minuts. Tot i així, no es descarta que els canvis de pH puguin estar 

relacionats amb la formació i destrucció d’alguna espècie, com per exemple la formació d’un 

compost de vanadi previ a la formació de hewetita. D’altra banda, es recomana la repetició de 

l’assaig per tal de descartar definitivament la possibilitat de que el pic es degui a una mostra 

alterada. 

 

Gràfic 18. Evolució pH durant la hidratació de CaO amb una dissolució de vanadi 

Conegudes les condicions d’assaig, podem remodelar-lo amb PHREEQC. El software mostra 

com, igualment que amb la portlandita comercial, precipiten compostos amb vanadi: Ca2V2O7 i 

Ca3V2O8 (amb IS=1,42 i IS=6,53 respectivament). A més, ens indica que en aquest cas no 

s’assoleix l’equilibri amb la portlandita sinó que aquesta precipita, ja que obtenim un IS de 
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aquest compost de 3,94 (>1). En la modelització de l’experiment no contempla la formació de 

compostos hidratats de vanadi, per tant PHREEQC no assegura la precipitació de hewetita. 

Tot i no aconseguir assolir l’equilibri amb la portlandita, es formen compostos de vanadi 

comuns amb el cas de la portlandita comercial. Per tant, a priori es podria prendre com 

hipòtesi inicial que el comportament del CaO davant la retenció de vanadi hauria de ser igual o 

molt semblant al de la portlandita. Tot i així els resultats del gràfic 19 demostren una 

diferència en quant a la velocitat d’eliminació. Encara que s’arribi a assolir una eliminació total 

en ambdós cassos, la cinètica és més lenta quan el substrat és l’òxid de calci.  

Aquest retard en la retenció del metall es deu a la formació simultània de portlandita i 

vanadats de calci. En aquest assaig no tot el calci present a la solució procedent de la 

dissociació dels ions del CaO es destina a generar Ca3(VO4)2, sinó que una part precipita com a 

hidròxid de calci (portlandita).  

 

Gràfic 19. Eliminació del vanadi sobre portlandita i sobre CaO per concentracions de 1000ppm de vanadi. 

Els resultats d’aquest assaig es poden resumir de la següent manera: 

I. Tenint en compte les condicions d’assaig T=24ºC, inicialment pH≈12.5, P≈1atm, la 

constant de solubilitat logKps=-17,97 (Allison, Brown i Novo-gradac 1991) i els índexs de 

saturació que dóna el programa PHREEQC, determinem que l’eliminació del vanadi en 

solució es produeix per un procés de precipitació de Ca2V2O7 i Ca3V2O8. 

II. D’acord amb els resultats de PHREEQC concloem que la portlandita no es troba en 

equilibri amb la solució.  

III. El vanadi altera el procés de formació de la portlandita de manera que la quantitat de 

portlandita formada no s’estabilitza i disminueix amb el temps. 

IV. Les corbes de TGA ens indiquen la formació d’un compost que perd massa als ~150ºC que 

cal caracteritzar amb altres mètodes addicionals.  
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5.2.3. Retenció sobre pastes de C3S hidratat 

Anàlogament al cas de la portlandita (apartat 5.2) i tal com pot apreciar-se al gràfic 20, el pH al 

llarg del procés es manté constant i sense canvis significatius. Per un assaig amb una dissolució 

de 1000 ppm, el sistema pren valors de pH que no sobrepassen 12,6. Tot i la tendència a 

créixer lleugerament, els valors no s’allunyen dels pH’s característics dels sistemes cementítics. 

 

 

Gràfic 20. Evolució del pH al llarg de l'assaig de retenció de vanadi amb CSH. 

Considerant que el pH roman igual a l’assaig de CSH que al de portlandita i donat el paper que 

juga el pH a l’apartat 5.2 en determinar la retenció del vanadi, podríem esperar que ambdós 

substrats donessin retencions similars. Contra aquest pronòstic, veiem al gràfic 21 com els 

assaigs no resulten ser anàlegs en quant a eliminació del metall, ja que no s’arriba a la total 

eliminació del contaminant. 

 

Gràfic 21. Cinètica d'eliminació de vanadi sobre CSH. 
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La principal diferència respecte els cassos anteriors és que l’eliminació no arriba al 100%. Una 

altra gran diferència és el temps al que s’arriba l’equilibri: en els cassos de portlandita 

l’equilibri va assolir-se en un màxim de 150 minuts, mentre que en aquest assaig no 

s’aconsegueix equilibri, però s’intueix que vindrà no gaire més enllà dels 500 minuts  

D’acord amb experiments preliminars propis, l’assaig amb 1000 ppm de contaminant es va fer 

durar fins 8 hores. El gràfic 21 resultant ens permet veure com el pendent decreix 

progressivament per tant que el sistema es troba molt a prop de l’equilibri.   

L’equilibri, en el cas de la portlandita, es deu a la precipitació de les sals de vanadi Ca3(VO4)2. 

En el CSH, pel que s’observa, no és possible assegurar aquest procés de precipitació ja que tan 

sols s’observa una eliminació parcial de vanadi. Si tenim un comportament diferent per 

aquests substrats estant en el mateix pH vol dir que el CSH en solució exerceix un paper que 

impedeix la precipitació de la totalitat del vanadi en forma de Ca3(VO4)2. 

En primer lloc, s‘han fet analítiques de concentració de Ca i Si (i s’ha estudiat el rati Ca/Si) de 

les mostres líquides extretes amb l’objectiu de demostrar que aquestes contenen partícules de 

CSH en suspensió i per poder estudiar quina influència pot tenir la seva càrrega superficial en 

la retenció del vanadi. 

 

Gràfic 22. Evolució del rati Ca/Si. Es pot apreciar el pic inicial. 

A banda del valor a temps inicial, que es dispara respecte el rang esperat, la resta 

d’amidaments fets pel rati Ca/Si han estat dins un interval acceptable. Podem veure-ho als 

gràfics  22 i 23. 

Al gràfic 22 es percep com el valor del rati als 60 minuts és atípic respecte els altres i respecte 

els intervals als que estem acostumats a veure aquest quocient.  Per tal de millorar l’estudi 

d’aquesta magnitud hem eliminat (que no desconsiderat) aquesta dada, així aconseguim 

adequar els valors de l’eix Ca/Si al rang al que han de pertànyer (Ca/Si∈[1,7-1,8] d’acord amb 

(Bye 1999)). Descartant aquest valor s’ha dibuixat el gràfic 23 que ara sí aconsegueix mostrar 

les variacions del rati.  
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Gràfic 23. Evolució del rati Ca/Si modificada per adequar els valors al rang de treball habitual. 

Es percep un decreixement inicial molt fort del rati i una petita recuperació i estabilització 

posteriors: 

I. Inicialment, la portlandita es dissol molt ràpidament deixant en dissolució una 

concentració molt elevada d’ions de Ca2+. Això, juntament amb la absència inicial de silici 

en solució al medi ([Si]≈0) fa que a 60 minuts el rati Ca/Si sembli un outliner i interfereixi 

en la interpretació dels resultats.  

II. Després de la dissociació de la portlandita, comença a dissoldre’s el gel de CSH present. 

Aquest compost és menys susceptible a les aigües pures per tant es dissol després que la 

portlandita. Amb aquest procés s’alliberen ions de calci però ara també de silici ([Si]>0). 

Fins el moment en que no es comença a dissoldre el CSH, el rati Ca/Si serà molt gran. 

Sembla, però que en menys de 60 minuts comença aquesta reacció. Aquesta aparició de 

silici en dissolució al medi juntament amb la captura d’ions de calci fa que el rati Ca/Si 

decreixi de forma considerable.  

III. El calci en solució fa que puguin tenir lloc processos de precipitació anàlegs als dels cassos 

d’assaig anteriors ( punts 5.2.1 i 5.2.2). Tot el calci que precipiti farà baixar el numerador 

del rati i pot fer que aquest decreixi.  

Un cop s’ha iniciat la dissolució de CSH que s’explica al punt II. els ratis de Ca/Si que obtenim 

entren en valors que s’adeqüen a aquells que les nostres pastilles han mostrat a la seva 

caracterització amb SEM (punt 5.1.1.4) i inclouen el valor mig de Ca/Si=1.19 obtingut. Aquest 

fet ens indica que efectivament podem trobar partícules de CSH en suspensió i per tant dins 

les alíquotes extretes. 
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Figura 22. Esquema dels processos relatius al Ca/Si que tenen lloc al llarg de l'assaig de retenció del vanadi sobre 
CSH. 

Tenint en compte la presència de partícules de CSH a les mostres líquides extretes, el següent 

aspecte que estudiarem seran les càrregues de superfície de les partícules de CSH en 

suspensió. El CSH té una càrrega superficial variable i complexa. Així doncs, els mecanismes de 

retenció poden estar controlats per aquestes càrregues i provocar les diferències anteriors. 

D’acord amb la bibliografia existent (Yousuf, et al. 1995) el CSH normalment presenta càrrega 

negativa a la seva superfície. Podem justificar-ho amb el model de dispersió de la càrrega. Per 

entendre aquest model cal introduir breument el concepte de punt de càrrega nul·la (zero 

point charge ZPC). Aquest punt correspon al valor de pH al qual la càrrega de la superfície és 

igual a zero. Aquest paràmetre s’expressa en forma de pH ja que la càrrega de superfície i el pH 

del medi que conté les partícules són conceptes molt lligats. que Les pastes de ciment són un 

medi molt alcalí (pH=13±0,5) mentre que el ZPC del material dominant que les forma és 

inferior. Això indica que la càrrega que presenten ha de ser negativa.  
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pH> pHZPC ���� CSH tindrà càrrega superficial negativa  ���� adsorció de cations (+) Enunciat 1 

pH< pHZPC � CSH tindrà càrrega superficial positiva � adsorció d’anions (-) Enunciat 2 

L’enunciat 1 és el que correspon a la situació del nostre sistema. Però aquest model no justifica 

la retenció dels anions de vanadi (HVO4
2-) que es formen en aquest pH, sinó que en tot cas 

justificaria que no hi hagués cap mena d’eliminació d’aquest anió. Contràriament, els 

experiments mostren una clara disminució a la quantitat de vanadi present a les alíquotes. 

D’altra banda, Jönsson (Jönsson, et al. 2004) enuncia unes pautes referents a la química de la 

superfície del CSH en presència del ions OH- i Ca2+ que s’adapten perfectament als resultats 

obtinguts en aquest estudi. En primer lloc justifica la variabilitat de càrrega de la superfície en 

funció del pH, fonamentant el model del ZPC amb mecanismes químics. La superfície de les 

nanopartícules de CSH són fetes de silicats, entre ells grups SiOH, que per alts valors de pH 

reaccionen amb els ions OH- del medi i deixen a la superfície grups SiO-. Un alt pH determina a 

transformació completa dels grups de silici donant lloc a una càrrega superficial (δ) molt 

negativa (Bergaya, Theng i Lagaly 2006). D’acord amb la gran basicitat del pH del nostre assaig 

(pH>12) concloem que les partícules de CSH tindran una gran densitat càrrega superficial 

negativa (δ). 

En segon lloc, la presència de ions de Ca2+ al medi influencia la càrrega superficial de les 

nanopartícules (Jönsson, et al. 2004). Els grups SiO- de superfície tindran capacitat per captar 

els ions de Ca2+ de la dissolució. Aquest autor proposa un model en que les càrregues negatives 

de les superfícies de CSH són compensades amb les dels cations càlcics. Jönsson determina que 

com més alcalí sigui el medi, la densitat de càrrega (δ) negativa de la superfície serà major i 

atraurà amb més facilitat cations. En concret, els cations que seran atrets seran els Ca2+ 

procedents de la descomposició de la portlandita inicial. D’aquesta manera, si els cations són 

atrets, la càrrega negativa de les partícules es va neutralitzant fins que o bé s’exhaureixin els 

cations en solució o bé la càrrega superficial sigui nul·la. Si la densitat de càrrega superficial (δ) 

és molt gran es pot produir una inversió de la càrrega aparent de les partícules. Això vol dir 

que es captaran prou cations com per sobre compensar les càrregues negatives de la 

superfície. 

Per al nostre cas, això s’interpreta com una inversió de la càrrega negativa superficial causada 

pels grups SiO- per captació excessiva dels cations Ca2+.  

Sobre aquesta línea, l’autor anterior (Jönsson, et al. 2004) ha dut a terme experiments sobre 

partícules de CSH disperses a una solució amb una concentració limitada de cations de Ca2+ 

(<20mM) i a un pH=13. Els resultats mostren que les partícules canvien el seu signe a mida que 

el pH puja i els ions de Ca2+ s’alliberen de la portlandita.  

La concentració de cations de Ca2+ en el medi sembla ser un factor determinant en l’explicació 

d’aquest comportament. De manera que proposem el següent comportament en funció del 

pHZPC=11,6:  

 [pH>11.6����Alta δδδδ ]  ∩∩∩∩  Alta [Ca
2+

] ���� Nanopartícules de CSH amb càrrega positiva aparent    Enunciat 3 

[pH<11.6�Baixa δ ] ∩ Alta o baixa [Ca
2+

] � Nanopartícules de CSH amb càrrega negativa o neutra Enunciat 4 
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Aquest argument suporta la hipòtesi (Yousuf, et al. 1995) de que els ions de Ca2+ de la solució 

cobreixen químicament els gran de CSH tal com es pot veure a la figura 23.  

 

Figura 23. . Model generalitzat que mostra la importància dels ions de calci a la superfície de les partícules de CSH.  
Adaptat de (Yousuf, et al. 1995) 

Com a resultat a partir del comportament proposat, s’entén que per baixes concentracions de 

càrrega positiva en solució el nombre de càrregues disponibles oposades no serveix per 

compensar la superfície del CSH i aquesta es manté negativa. Per contra si les càrregues en 

solució són abundants, la càrrega acumulada en superfície fins i tot pot tornar-se positiva quan 

la densitat de càrrega superficial assoleix valors extrems, cosa que tan sols passa a pH’s molt 

bàsics (pH>>7) com en el que es troben els nostres experiments. Així, l’acumulació d’ions 

esdevé extensiva a tota la superfície, sobrecompensant les càrregues negatives. D’aquesta 

manera les partícules de CSH apareixen com positivament carregades i els ions negatius de 

vanadat de la solució s’hi poden adherir tal com s’esquematitza a la figura 24.  

Considerant les hipòtesis formulades en quan a pH i càrregues i les condicions dels assaigs fets 

proposarem una explicació al comportament observat al gràfic 21 que s’esquematitza a la 

figura 24 i es detalla a mode de resum en els termes següents: 

 

Figura 24. Esquema del comportament proposat en l'assaig de retenció de vanadi sobre CSH. 
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I. Les partícules de CSH presenten una superfície negativa en les condicions en les que 

treballem.  

El pH del medi pH∈[12-12,6] > pHZPC=11,6. Aquest medi bàsic fa que els OH- captin protons 

dels grups SiOH presents a la superfície de les nanopartícules de CSH. D’aquesta manera la 

superfície queda constituïda per grups SiO- i amb una gran densitat de càrrega negativa (δ) 

determinada per la basicitat del medi. 

II. La superfície de CSH canvia a ser positiva al atreure els cations de Ca2+ presents a la 

solució.  

La forta càrrega superficial negativa (δ) de la que disposa el CSH atreu els cations de calci 

procedents de la descomposició de la portlandita. La superfície esdevé positiva aparentment ja 

que hi ha una gran concentració de Ca2+ a l’inici del procés, aquests cations s’acumulen al 

contorn de les nanopartícules i permeten aquesta inversió de càrrega. 

III. Part del anions de HVO4
2- son retinguts a la superfície de les partícules de CSH. 

Les càrregues positives a la superfície dels grans de CSH atreuen els anions presents a la 

solució del contaminant metàl·lic. Tot i així, el total de càrregues superficials positives no 

aconsegueix retenir tots els ions de vanadi de signe negatiu presents a la dissolució.  

IV. Simultàniament una part dels ions de HVO4
2- s’enllaça amb els cations de Ca2+. 

Alhora que les partícules de CSH capten físicament els ions negatius de vanadi, no hem 

d’oblidar que el pH afavoreix la precipitació d’una sal de vanadi i calci Ca3(VO4)2. En altres 

paraules, la forma aniònica de vanadi de la solució es reparteix entre la superfície de les 

partícules de CSH i els cations de calci amb els que precipitarien. 

V. Arribada a l’equilibri en la captura del vanadi  

Les partícules col·loïdals de CSH capturen de forma constant els anions de HVO4
2- en solució i al 

mateix temps augmenten el propi volum dels grans. Conseqüentment els espais disponibles 

per a la retenció d’anions van disminuint. Arribats al punt en que les càrregues positives 

superficials s’han exhaurit, s’arriba a un equilibri, que en el cas dels nostres assaigs no ha 

acabat d’assolir-se però s’intueix que és trobarà poc més enllà dels 500 minuts d’assaig.  

Per la seva banda, la precipitació de Ca3(VO4)2 s’aturarà quan, igual que en el cas de la 

portlandita com a substrat, s’exhaureixi el vanadi disponible en solució. Aquest cop però, el 

fenomen de precipitació haurà de competir amb el d’atracció física per part del CSH. 

D’acord amb això, remarcarem els percentatges de retenció que es mostren a la figura 21 

corresponen a la quantitat de vanadi que ha precipitat ja sigui com un sal de vanadi o 

adherides a partícules grans de CSH que hagin precipitat. Els percentatges que resten per 

retenir pertanyen al vanadi adherit a les partícules de CSH que romanguin en suspensió. 
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Capítol 6. Conclusions 
Després del treball realitzat hem arribat a les conclusions següents. 

De la revisió bibliogràfica: 

1. Els mecanismes d’hidratació de les fases del ciment són molt complexos, sensibles a 
canvis a les condicions en que es troben i no estan definits en la seva totalitat. 

2. Els treballs existents a la bibliografia amb metalls pesants són escassos sobretot pel 
que fa a l’estudi de l’alteració dels mecanismes d’hidratació i als mecanismes de 
retenció dels metalls. Encara trobem més dificultats si volem trobar bibliografia 
específica relativa a oxoanions i en concret del vanadi. Creiem que no s’ha d’aturar 
aquesta línea de investigació. 

Del mètode empleat en la fabricació de mostres de C3S hidratat: 

3. Donem per sistematitzat el procés de fabricació utilitzat i s’accepta com a procediment 
per a l’obtenció de mostres homogènies i comparables. 

4. Avaluem com a correcte el mètode de conservació de les mostres per evitar la 
carbonatació. Tot i no haver-se aconseguit una absència total del carbonat, el 
percentatge és suficientment baix com per fer-lo acceptable. 

5. Recomanem realitzar assaigs de retenció de vanadi fent servir CaCO3 com a substrat 
per conèixer el seu comportament i detectar possibles desviacions que hagi pogut 
provocar en les anàlisis fetes aquí. 

Dels experiments de retenció de vanadi sobre CH: 

6. La portlandita comercial aconsegueix retenir el vanadi en solució fent-lo precipitar com 
Ca3(VO4)2.  

7. Hem obtingut una retenció total de vanadi amb una relació L/S=200 i concentracions 

de vanadi de 500 i 1000 ppm a pH≈12 i 24ºC. 
8. Recomanem l’anàlisi dels sòlids precipitats igual que s’ha fet amb l’assaig de 

coprecipitació per tal de confirmar la presència de Ca3(VO4)2. 

Dels experiments de coprecipitació de vanadi amb CH: 

9. Hem obtingut una retenció total de vanadi amb una relació L/S=200 i concentració de 
vanadi de 1000 ppm a 24ºC. 

10. La formació de portlandita a partir de CaO i aigua s’altera amb la presència de vanadi 
en el fluid. La quantitat sintetitzada és menor i evoluciona de forma decreixent amb el 
temps. 

11. L’òxid de calci aconsegueix retenir vanadi d’una solució fent-lo precipitar com a 
Ca3(VO4)2 i Ca2V2O7. 

12. Cal investigar amb detall la formació d’altres compostos a banda dels vanadats, en 
concret cal identificar el compost que perd massa als ~150ºC al TGA . Es pot començar 
per estudiar la hipòtesi de la formació de hewetita, per exemple, amb una anàlisi DRX i 
la comparació amb patrons del mineral.  

13. Recomanem repetir l’assaig anàleg per tal de descartar errades a les lectures de pH i 
confirmar la influència sobre aquest paràmetre dels processos que puguin no haver 
estat identificats. 
 
 
 



 

 Marina Cano Rodríguez 
 

78 Paper de les fases del ciment en la immobilització de contaminants inorgànics: el cas del vanadi 

Dels experiments de retenció de vanadi sobre pastes hidratades de C3S: 

14. Hem obtingut una retenció de més del 80% de vanadi amb una relació L/S=200 i 
concentració de vanadi de 1000 ppm a 24ºC. 

15. A causa de la càrrega superficial que presenten, les partícules col·loïdals de CSH 
adsorbeixen part dels anions de HVO4

2-. D’aquesta manera s’evita la total precipitació 
com a Ca3(VO4)2.  

16. L’equilibri s’assoleix a més de 8 hores d’assaig i les corbes de retenció presenten un 
perfil corbat suau característic de les corbes d’adsorció i diferent al de les 
corresponents a CH i CaO. 

17. Creiem adequada la realització d’un assaig de més de 8 hores per tal de determinar el 
temps d’equilibri real i la màxima retenció possible. 

18. Recomanem l’anàlisi dels sòlids precipitats igual que s’ha fet amb l’assaig de 
coprecipitació. 

Altres observacions: 

18. Per ara, proposem continuar amb la recerca en aquesta línea però també ampliant 
l’estudi a la retenció de contaminants traça com el molibdè (Mo), l’antimoni (Sb) i 
l’arsènic (As). 

19. Com a segon pas recomanem iniciar la recerca en l’estabilització dels metalls en les 
pastes de ciments endurides. Per fer-ho els sistemes recomanats són els assaigs de 
lixiviació. 

20. El darrer pas en aquest front d’investigació considerem que serà l’extensió d’aquests 
assaigs a la resta de les fases del ciment: C2S, C3A i C4AF. Posteriorment, creiem que 
serà el moment d’allargar la recerca fins els materials cementicis com el formigó i els 
morters. 
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