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4. GESTIÓ DELS RESIDUS  
 
4.1. REGLAMENTACIÓ  
 
La definició de residu, segons la Llei 6/93 (DOGC de 28 de juliol de 1993) és àmplia: 
es considera residu qualsevol material o objecte de que el seu posseïdor es 
desprengui o tingui la intenció o l’obligació de desprendre's. El concepte cIàssic de 
residu com a material que el seu propietari destina a l'abandonament s'aplica a la 
definició de rebuig, que és el residu, o la fracció d'aquest, no valoritzable. Amb aquesta 
diferenciació entre residu i rebuig, el concepte de residu inclou tots els materials 
produïts com a conseqüència no desitjada de qualsevol activitat humana, 
independentment del seu contingut econòmic, la seva possibilitat de comercialització o 
el seu destí final.  
 
En el Decret legislatiu 2/91 (DOGC de 27 de setembre de 1991) es defineix el residu 
industrial especial com qualsevol residu industrial o comercial que, per les seves 
característiques tòxiques o perilloses o bé per causa del seu grau de concentració, 
requereix un tractament específic i un control periòdic deIs seus efectes nocius 
potencials.  
 
Segons la nova llei de residus (Llei 10/1998, BOE de 21 d'abril de 1998), es 
consideren residus perillosos aquells que figuren en la llista de residus perillosos, 
aprovada en el Reial Decret 952/1997 (ROE de 5 de juliol de 1997), els recipients i els 
envasos que els hagin contingut, així com els que hagin estat qualificats com a 
perillosos per la normativa comunitària i els que el govern pugui aprovar de conformitat 
amb l'establert en la normativa europea o en convenis internacionals de que Espanya 
sigui part.  
 
D'altra banda, l'Agència de Protecció Mediambiental (Environmental Protection 
Agency, EPA) deIs Estats Units defineix eIs residus perillosos com aquells residus o 
combinació de residus que presenten un determinat risc, ja sigui actual o potencial, per 
a la salut humana o per a altres organismes vius, a causa d’algun dels quatre motius 
genèrics següents: 
 

a) No-degradabilitat i persistència al lloc d'abocament.  
b) Possibilitat d'efectes nocius per efecte acumulatiu. 
c) Possibilitat de patir transformacions biològiques amb agreujament  
   dels seus efectes.  
d) Contingut elevat de components letals.  
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Les escòries són els residus industrials de naturalesa principalment inorgànica que 
resten en el forn un cop acabat el procés tèrmic i una vegada separada la fracció 
fèrrica. 
 
En el cas de la termometal·lúrgia, també s'entendrà per escòries els residus que resten 
en les culleres un cop acabat el procés tèrmic que són retirats del bany metàl·lic, en el 
qual sobrevenen, mitjançant l'operació de desescoriació  una vegada separada la 
fracció fèrrica.  
 
Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de 
Catalunya /DOGC Núm: 2166 / pag. 1186 / 96005036 Text de la disposició: La 
producció anual de residus dins l'àmbit territorial de Catalunya, provinents de les 
instal·lacions d'incineració d'escòries municipals, suposa un problema de gestió, tant 
pel volum (estimat en 140.000 tn/any), com per l'escassa alternativa a la disposició en 
un abocador controlat. Si a les esmentades escòries afegim les produïdes en el sector 
metal·lúrgic, la xifra de les quals és aproximadament unes 150.000 tn/any o més, 
trobem que cada any es produeixen al voltant de 300.000 tones d'escòries 
d'incineració i de fosa de metalls fèrrics. S'entén que una escòria és valoritzable quan 
els resultats de les anàlisis fetes sobre els paràmetres que s'indiquen a continuació no 
sobrepassen els valors indicats.  
 
Paràmetres a determinar sobre el lixiviat obtingut segons norma DIN38414-S4:  
 

 
Conductivitat    6.000 miS/cm  

 
Arsènic........................ 0,1 mg/l 
Cadmi.......................... 0,1 mg/l 
Coure..............................2 mg/l  
Crom VI....................... 0,1 mg/l 
Crom total.................... 0,5 mg/l  
Mercuri.........................0,02 mg/l  
Níquel...........................0,5 mg/l  
Plom............................ 0,5 mg/l 
Zinc..... .......................... 2 mg/l  
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4.2. PROCEDIMENT D'ESTABILITZACIÓ/SOLIDIFICACIÓ PER LLIGANDS 
       HIDRÀULICS  
 
La gestió dels residus ha passat d’una gestió centrada en els mitjans (incineració, 
emmagatzament o tractaments fisico-químics) a una gestió moderna basada en els 
objectius (reduir el residus, reutilització, reciclatge, valorització, 
estabilització/solidificació, vitrificació )  
 
 
 
4.2.1. Principis  
 
Els processos d'estabilització/solidificació són processos molt interessants perquè, 
abans d’emmagatzemar i/o d’utilitzar un residu, ens permeten disminuir 
considerablement la seva toxicitat. El seu principi es basa en la mescla deIs residus 
amb varis reactius, sòlids i/o líquids, que permeten assegurar les dues funcions 
essencials del procés:  
 

Solidificació  
Es basa en la mescla de residu-reactiu per fer que es solidifiqui en un cert temps, és a 
dir, per a obtenir una massa sòlida. 
 
Aquest procés permet una transformació del residu en un sòlid màssic sense 
modificació del potencial intrínsec perillós del residu. L'objectiu és conferir al residu 
una estructura màssica per tal de limitar al màxim la possibilitat de la seva dispersió en 
el medi ambient. En efecte, la permeabilitat del residu solidificat és fiable si la seva 
superfície exposada és petita, a més la migració de les espècies químiques solubles 
s'alenteix durant la lixiviació. Aquest resultat s'obté en utilitzar lligants hidràulics i/o 
activant el residu si és hidràulicament reactiu.  
 

Estabilització 
El seu principi es basa en què les espècies químiques de la matriu poden ser 
immobilitzades. Aquest procés consisteix en una retenció física i/o química de les 
espècies contaminants de la matriu sòlida. En ajuntar els reactius adequats, certes 
espècies, segons la naturalesa química, poden ser transformades amb compostos poc 
solubles, retingudes per mecanismes d'adsorció o per intercanvi iònic o bé per d’altres 
reaccions químiques.  
 
L'estabilització pot ser doncs utilitzada conjuntament amb els tractaments fisico-
químics. La utilització d'aquestes dues funcions, limita la dispersió deIs contaminants 
dins el medi natural. 
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Un deIs processos més utilitzats actualment consisteix a incorporar eIs residus dins 
una matriu cimentada (lligands hidràulics) que permet realitzar en menys temps 
l'estabilització i la solidificació.  
 
En el cas del crom, l'estabilització/solidificació (S/S) permet retenir-lo de la següent 
manera: les formes més estables del crom són el Cr3+ i el Cr6+. Des del punt de vista 
de l'impacte ambiental, el crom és molt més tòxic en l'estat d'oxidació +6. Aquest es 
pot trobar dins de les plaques de filtració, els fangs de tractament d'aigües utilitzades 
en la sortida de la indústria, en la pelleteria, en tractaments de superfícies i molts 
d'altres llocs.  
Molts estudis han demostrat que el crom provoca una acceleració de la polvorització 
del ciment.  
 
A causa de la hidratació del ciment, el Cr3+ és oxidat a Cr6+, el crom s’incorpora dins la 
matriu de silicat de calci hidratat (C-S-H), de manera que l’io CrO4

5- es substitueix per 
SiO4

4- en l'estructura, i el Cr3+ és substituït per Ca2+ i Si4+, en forma de Ca-Cr que 

s'hidrata i forma CaCrO4·2 H20. En un medi alcalí, les espècies que apareixen són les 
següents: Cr(OH)3, [Cr (H2O)]3+, [Cr (OH)4]-, [Cr (OH)6]3-.  
 
 
 
4.3. AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LA LIXIVIACIÓ DELS CONTAMINANTS 
 
Un residu (o un material a base de residus) valoritzat o emmagatzemat pot provocar 
un impacte en I'ambient a causa de la lixiviació deIs contaminants. Aquesta és la raó 
per la qual els models de gestió deIs residus i els mètodes d'avaluació ambiental 
estiguin adaptats al coneixement i a la predicció del comportament a llarg període així 
com a la lògica de l'impacte o l'ecocompatibilitat. 
 
La norma europea ENV 12920 ha estat proposada com a mètode d'avaluació 
ambiental. La metodologia d'aquesta norma garanteix el coneixement de les propietats 
específiques deIs residus i de les condicions del medi. La metodologia esta formada 
per varies etapes, i utilitza assaigs químics, físics, biològics i de lixiviació.  
 
Els assaigs s'escullen en funció de l'objectiu. El reglament de modelització té per 
objectiu preveure el comportament a llarg temps deIs contaminants considerats en el 
medi previst.  
 
 
4.3.1. Medi d'emmagatzematge i/o de valorització: ecocomptabilitat 
 
L'ecocomptabilitat deIs residus en relació al medi ambient, es pot definir com una 
situació on els fluxos de contaminants emesos pels residus posats en un cert context  
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físic, hidrogeològic, físico-químic i biològic són compatibles amb el flux contaminant 
acceptable pels sòIs receptors del lloc corresponent. L’aigua és considerada un vector 
principal de transport dels contaminants dels residus dipositats vers els sòls receptors.  
 
 
L 'emissió del flux contaminant en els sòls receptors, depèn de:  
 

• El potencial contaminant intrínsec del residu  
• Del mode de dispersió d'aquests residus en el medi  

• Del transport de flux contaminant de la sortida del recipient cap als sòls 
receptors.  

 
 
EIs paràmetres que influeixen en la lixiviació deIs contaminants en I'escenari 
considerat, es resumeixen en aquest punt:  
 
 

• Les dimensions, la superficie exposada i la permeabilitat del bloc monolític 
sotmès a la lixiviació.  

• El període d'emmagatzement / valorització.  
• La humitat i la temperatura de l'agent lixiviant.  
• La fracció màxima lixiviable de constituïents continguts dins el residu.  
• Les condicions hidrològiques del medi.  
• EIs paràmetres químics tals com, la naturalesa de l'agent lixiviant o l'efecte del 

context químic en el medi d' eliminació / utilització en termes de pH potencial 
redox, contacte amb CO2, salinitat, matriu orgànica dissolta, etc.  

• Paràmetres biològics.  
 
 
 
4.3.2. Assaigs de lixiviació i d'extracció: Criteris d'elecció  
 
El text de lixiviació del residu es considera actualment com una eina indispensable per 
a la predicció del comportament a llarg termini deIs residus emmagatzemats i / o 
valoritzats, el qual permet la caracterització deIs residus granulars o deIs blocs de 
residus estabilitzats / soIidificats i la identificació deIs paràmetres essencials que 
controlen el lliurament o la descàrrega de la lixiviació. Certs assaigs de lixiviació, són 
utilitzats per simular el comportament de la lixiviació de materials en condicions reals. 
Cal dir que, els principis de tots els nombrosos assaigs existents, són semblants.  
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La taula 4.1 presenta els diversos assaigs de lixiviació utilitzats al món occidental.  
 
Països Test de 

lixiviació 
Domini 

d’aplicació 
Principi del 

funcionament 
Resultats Comentaris 

Europa Capacitat de 

neutralització 

àcid/base. 

Evolució dels 

residus màssics 

i granulars. 

Test Batch Dinàmic 

L/S=10 

Lixiviant: aigua 

desmineralitzada 

amb àcid i/o base. 

Capacitat de 

neutralització 

àcida/base en 

meq/g. Solubilitat 

dels 

contaminants en 

funció del pH. 

Estudi de la 

sensibilitat dels 

residus en funció 

del pH i de les 

especificacions 

químiques dels 

contaminants del 

residu. 

Europa Test monolític. Evolució dels 

residus S/S 

monolítics. Test 

curt de 

conformitat. 

Test de tanc sota 

buit dinàmic 

Vlix/Vmonolit=1,5 25 

hores, 3 

renovaments. 

Lixiviant: aigua 

desmineralitzada. 

Quantitat 

acumulativa 

expressada en 

mg/m2. 

Flux en mg/m2·S. 

La condició sota 

buit, permet a un 

material de ser 

saturat en aigua 

ràpidament. 

Europa Test de 

conformitat 

granular. 

Avaluació dels 

residus 

granulars. Test 

curt de 

conformitat. 

Test Batch en 

equilibri L/S=12 i 10. 

Lixiviant: aigua 

desmineralitzada. 

Quantitat 

expressada en 

mg/Kg. 

Semblant al test 

monolític. 

França X31210 Reglamentació 

per la 

valorització de 

la ferritja. Test 

curt de 

conformitat. 

 Concentració de 

contaminant dins 

el lixiviat en 

mg/L. 

Test d’extracció. 

França CAED 

(Capacité 

d’Absortion en 

Eau 

Dynamique). 

Test paramètric 

proposat per la 

norma de 

comportament 

a llarg termini 

X30407. 

Test Batch en 

l’equilibri L/S=10. 

Lixiviant: aigua 

desmineralitzada. 

Massa d’aigua 

absorbent per 

massa seca de 

residu: capacitat 

d’absorció en 

aigua CAE (%). 

K: coeficient 

cinètic de 

penetració de 

l’aigua (Kg·s1/2) 

Estudi de la 

intensitat i de la 

dinàmica del 

transport de l’aigua 

dins de la matriu 

porosa. 

Estimació de la 

porositat. 
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Països Test de 

lixiviació 
Domini 

d’aplicació 
Principi del 

funcionament 
Resultats Comentaris 

França X31211 Reglamentació 

per la 

valorització 

dels residus 

S/S considerats 

màssics. Test 

curt de 

conformitat. 

Test Batch en 

l’equilibri L/S=10. 

Lixiviant: aigua 

desmineralitzada. 

Concentració del 

contaminant dins 

el lixiviat en mg/l. 

La determinació 

del caràcter sòlid 

màssic es fa 

segons la norma 

experimental 

X31212. 

França X30410 Reglamentació 

per la 

valorització 

dels residus 

S/S considerats 

granulars. Test 

curt de 

conformitat. 

Test Batch en 

l’equilibri L/S=10. 

Lixiviant: aigua 

desmineralitzada. 

Concentració del 

contaminant dins 

el lixiviat en mg/l. 

La determinació 

del caràcter 

granular es fa 

segons la norma 

experimental 

X30409. 

França Test de 

simulació del 

porus d’aigua. 

Test paramètric 

proposat per 

l’estudi de la 

lixiviació  

segons el 

model 

difusional. 

Test Batch en 

l’equilibri L/S=0.1 a 

10. 

Lixiviant: aigua 

desmineralitzada. 

Concentració 

dels elements en 

funció de la 

relació L/S. 

Evolució de la 

concentració dels 

elements dins 

l’aigua dels 

porus. 

França Test de 

sensibilitat en 

el context 

químic. 

Test paramètric 

proposat per la 

norma de 

comportament 

a llarg termini 

X30407. 

Test Batch en 

l’equilibri L/S=10. 

Lixiviant: aigua 

desmineralitzada. 

pH, potencial 

redox en relació 

per massa de 

sòlid (mg/Kg). 

Estudi de la 

intensitat i de la 

sensibilitat de la 

retenció dels 

contaminants a 

diferents 

contextos 

químics de 

lixiviació. 

França Test de 

comportament 

en la lixiviacxió 

en provetes 

monolítiques. 

Test paramètric 

proposat per la 

norma de 

comportament 

a llarg termini 

X30407. 

Test Batch en 

l’equilibri L/S=10. 

56 dies i 11 

renovacions. 

Lixiviant: aigua 

desmineralitzada. 

pH, conductivitat, 

potencial redox, 

quantitat 

regulada en 

funció del temps 

(mg/Kg i mg/m2). 

Estudi del 

mecanisme de 

lixiviació i de la 

cinètica del 

procés. Semblant 

al test de 

lixiviació de tanc. 
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Països Test de 
lixiviació 

Domini 
d’aplicació 

Principi del 
funcionament 

Resultats Comentaris 

EEUU i 
Canadà 

Capacitat 

neutralitzadora 

d’àcid. 

Evolució dels 

residus S/S. 

Test de 

conformitat 

amb els 

llindars. 

Mitjançant una 

mostra de 

quantitats creixents 

d’àcid. 

Capacitat de 

neutralització 

àcida per un pH 9 

en eq/mg. 

Test estàtic de 

pH. 

EEUU i 
Canadà 

TCLP modificat  Reglamentació 

per la 

valorització 

dels residus 

S/S. Test de 

conformitat 

amb llindars. 

Test Batch 18 h en 

l’equilibri. L/S=20. 

Lixiviant: àcid acètic 

pH=3 sense 

mantenir la solució 

estàndard d’acetat 

pH=5. 

Màxim extraïble 

d’un contaminant 

en mg/Kg 

d’humitat dins del 

residu. 

Test d’extracció. 

EEUU i 
Canadà 

ANSI/ANS 16.1 Avaluació dels 

residus S/S. 

Test de 

comportament 

a llarg termini. 

Conformitat 

sense llindars. 

Test Batch dinàmic 

V/S=10 cm. 90 dies 

i 11 renovacions. 

Lixiviant: aigua 

destil·lada. 

L: índex de 

lixivialitat global. 

Lixiviació base 

pel model de 

difusió. 

Determinació del 

caeficient de 

difusió. 

EEUU MEP. 

Procediment 

d’extracció 

múltiple. 

Avaluació dels 

residus S/S en 

condicions 

àcides. 

9 extraccions (àcid 

acètic i pluja àcida 

sintètica).L/S=20, 

24 h per solució. 

Màxim extraïble 

d’un contaminant 

en mg/Kg. 

Avaluació dels 

metalls extrets en 

funció de 

l’augment de la 

quantitat d’àcid 

ajuntat. 

EEUU SET. Test 

d’extracció 

seqüèncial. 

Avaluació dels 

residus S/S en 

condicions 

àcides. 

15 extraccions amb 

àcid acètic 0.04M. 

L/S=50, 24 h per 

extracció. 

Màxim extraïble 

d’un contaminant 

en mg/Kg 

Màxim extraïble 

d’un contaminant 

en mg/Kg 

EEUU SCE. Extracció 

química 

seqüencial. 

Avaluació dels 

residus S/S. 

5 extraccions amb 

solucions àcides de 

diferents 

concentracions. 

L/S=16-40, 2-24 h 

per extracció. 

Màxim extraïble 

d’un contaminant 

en mg/Kg 

Per avaluar 

l’alcalinitat dels 

residus S/S. 
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Països Test de 
lixiviació 

Domini 
d’aplicació 

Principi del 
funcionament 

Resultats Comentaris 

EEUU  i 
Holanda 

Test de 

lixiviació 

granular 

compactada. 

Llei per la 

valorització 

dels residus 

BTP. Test de 

comportament 

a llarg termini 

per residus 

granulars. 

Test de tanc 

dinàmic. L/S no 

fixat, 64 dies, 8 

renovacions. 

Lixiviant: aigua 

desmineralitzada. 

Quantitat 

acumulada 

expressada en 

mg/m2.Coeficient 

de difusió 

efectiva de 

tortuositat. 

Retenció química 

R. 

Estudi de 

relacions sobre 

un model 

difusional. 

Holanda Test estàtic 

redox. 

Test de 

caracterització 

ràpida vers la 

conformitat 

amb llindars 

reglamentaris. 

Test per 

residus 

granulars i 

màssics. 

Test Batch 

d’equilibri. Hidrogen 

per controlar el 

potencial reductor 

del medi. 

Quantitat 

relacionada en 

medi reductor. 

Estudi de 

l’influència de Eh 

per la sensibilitat 

dels 

contaminants. 

Holanda Test de 

lixiviació de 

tanc. NEN 

7345. 

Llei sobre la 

valoració dels 

residus BTP. 

Test de 

comportament 

a llarg termini 

pels residus 

màssics. 

Tank Test 

Dinamique. L/V=4-

6, 64 dies, 8 

renovacions. 

Lixiviant: aigua 

desmineralitzada  a 

pH=4.Solució 

alcalina pH=8-12 

mantinguda (aigua 

borbotejant CO2 i 

HNO3). 

Quantitat 

acumulada 

expressada en 

mg/m2.Coeficient 

de difusió 

efectiva de 

tortuositat. 

Retenció química 

R. 

Estudi de 

relacions sobre 

un model 

difusional amb 

diferents 

naturaleses de 

lixiviants. 

Holanda Test de 

capacitat. NEN 

7341. 

Llei sobre la 

valoració dels 

residus BTP. 

Assaigs per a 

residus 

màssics. 

Test Batch a 

l’equilibri. V/S=50-

100, 90 dies. 

Lixiviant:aigua 

desmineralitzada a 

pH 4 i 7. 

Màxim extraïble. 

Determinació de 

Co pel càlcul del 

coeficient de 

difusió. 

Divergència de 

posició pel càlcul 

de Co amb el test 

ANSI/ANS 16.1. 
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Països Test de 
lixiviació 

Domini 
d’aplicació 

Principi del 
funcionament 

Resultats Comentaris 

Holanda pH Static Test Test curt per 

una 

caracterització 

en vistes a la 

conformitat 

amb els llindars 

reglamentaris. 

Test Batch dinàmic. 

L/S inicial=5. 

Lixiviant:aigua 

desmineralitzada 

amb l’ajud d’àcid i/o 

base. 

Concentració 

dels elments en 

solució. Quantitat 

d’àcid i de base 

de consumida. 

Estudi de la 

sensibilitat dels 

residus en funció 

del pH i de les 

especificacions 

químiques dels 

contaminants 

dels residus. 

Holanda Test de 

columna. NEN 

7343. 

Llei sobre la 

valoració dels 

residus BTP. 

Test de 

comportament 

a curt i llarg 

termini pels 

residus 

granulars. 

Llei de filtració 

dinàmica. /S=0.1-

10. Lixiviant:aigua 

desmineralitzada 

acidificada a pH=4. 

Quantitat 

acumulada 

expressada en 

mg/m2. 

Estudi de la 

solubilitat en 

funció del temps 

representat per 

les diferents 

relacions L/S. 

Holanda Test de 

cascada. NEN 

7349. 

Llei sobre la 

valoració dels 

residus BTP. 

Test de 

comportament 

a curt i llarg 

termini pels 

residus 

granulars. 

Test Batch 

dynamique. L/S=20, 

5 etapes (5 dies). 

Lixiviant: pH=2 

Quantitat 

acumulada 

expressada en 

mg/m2. 

Estudi de 

lixiviació del 

residu en funció 

del temps. 

Alemanya DIN 38414-S4. Reglamentació 

per a la ferritja i 

material de 

demolició. Test 

curt de 

conformitat. 

Test Batch a 

l’equilibri. L/S=10. 

Lixiviant: aigua 

desmineralitzada. 

Fracció màssica 

de contaminants 

lixiviats en 

mg/Kg. 

Test d’extracció. 

Regne 
Unit 

WRU. Test de 

lixiviació. 

Test aplicat als 

residus 

granulars. 

Test Batch a 

l’equilibri. L/S varia. 

Lixiviant: aigua 

desmineralitzada 

amb pH mantingut 

amb HAc.   

Quantitat 

extraïble en 

mg/Kg. 

Test d’extracció 

seqüencial. La 

dificultat de 

filtració L/S 

depèn del volum 

de porus. 

Taula 4.1. Diferents tests tinguts en compte per a la caracterització dels residus. 
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Cada un deIs diversos tests, presenten un domini d'aplicació i una elecció més o 
menys arbitrària deIs paràmetres de lixiviació (durada, composició deI lixiviat, pH, 
relació L/S, agitació, dimensions de la mostra). 
 
Els resultats donen lloc a diferents proporcions i interpretacions, la qüestió és saber si 
els assaigs són adequats per a l'objectiu buscat.  
 
Per això és important distingir entre eIs assaigs reglamentaris, I'estimació de I'impacte, 
I'evolució científica de la lixiviació i les eines quotidianes d'avaluació deIs residus.  
Tots els assaigs existents provenen generalment de tres categories d'acord amb els 
seus els objectius (CEN Technical Commitee 292):  
 

1. Assaig de "Caracterització de base " tenint per objectiu trobar la informació 
sobre els components de la lixiviació a curt i a llarg termini, i sobre les 
característiques de la matriu; les relacions líquid /solid (L/S), els paràmetres 
físics i la durada de la vida deIs materials, la composició química del 
lixiviant, els factors que controlen la lixiviació tals com el pH, potencial 
redox, factors controladors de la complexació...  

2. Assaig de " Conformitat " són utilitzats per determinar si els residus estan 
d'acord amb els valors de referència. Aquests assaigs són basats sobre els 
test anteriors (test de Caracterització de base).  
 

3. Assaig de " Verificació sobre el lloc " basats en la confirmació ràpida que els 
diversos comportaments deIs residus sobre el terreny siguin semblants als 
estudiats en els assaigs de conformitat.  

 
Els assaigs de lixiviació col·loquen els residus estabilitzats/solidificats en contacte amb 
l'aigua, apareixent com eina indispensable en l'evolució ambiental d’aquests residus. 
Aquests assaigs es basen en la determinació deIs paràmetres que caracteritzen la 
lixiviació deIs contaminants. Són també destinats a mesurar la fracció lixiviable sota les 
condicions donades en contacte aigua-residu.  
 
El que fa diferenciar els assaigs reglamentaris, és que són destinats a verificar el 
resultat del procediment de tractament per poder jutjar l’acceptació de la relació 
emmagatzement/utilització en un escenari. Aquests assaigs són fàcils i curts.  
 
Els estudis científics, tenen com objectiu la modelització i la predicció de la lixiviació a 
llarg termini, necessitant els coneixements sobre els fenòmens físico-químics que 
determinen la lixiviació en condicions específiques. 
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El tipus d'assaigs haurien de ser utilitzats a fi de millorar i comprendre com els 
processos de lixiviació es veuen afectats per diferents paràmetres. En aquest sentit 
aquests es poden classificar en tres subcategories:  
 

1. Assaigs que permeten l'estudi deIs mecanismes de lixiviació, especialment 
la difusió de les espècies dins la matriu. "Tank Leach Test, Column Test, 
Cascade Test" i “Compacted Granular Leach Test" que són holandesos, o 
els assaigs Americans "ANSI/ANS 16.1" i els test de comportament a la 
lixiviació sobre provetes monolítiques (test francès proposat per I' ADEME).  

 
2. Com que la lixiviació de la major part dels elements continguts dins el residu 

depèn del context químic, els assaigs que permeten estudiar la sensibilitat 
deIs residus en funció del pH són inevitables; tals com "Test Capacitat 
Neutralitzadora acid/base" practicat conjuntament a Europa, Canada i 
Estats Units, "pH Static Test" holandès, els assaigs de sensibilitat en 
context químic "Multiple Extraction Procedure" (MEP Americà). 

 
En efecte el pH no representa completament el context químic sinó  que 
només és un paràmetre global del sistema, com tots els equilibris físico-
químics, hi ha un motiu pendent en els processos de lixiviació.  

 
3. Assaigs que permeten determinar el màxim extraible d'un contaminant 

susceptible a ser lixiviat com "assaig de simulació deIs porus de I'aigua", 
“TCLP” (modificat de I'Amèrica del Nord), el assaigs americans "Sequential 
Extraction Test/Sequential Chemical Extraction", " Availability Test" 
holandès. El test alemany DIN 38 414 84, el test suís "TV A Eluattest", 
"WRU leaching test" anglès i "Nordtest Procedure" practicat a Europa del 
Nord.  

 
 
4.3.3. Model de difusió/reacció química dins un medi porós. Predicció a 
          lIarg termini. 
 
Un medi porós (residus solidificats/estabilitzats o residus granulars) està format per 
vàries fases: una fase gasosa (aire dins els porus) i, eventualment una fase líquida 
anomenada aigua de porus. Les espècies químiques considerades en la lixiviació, són 
iniciaIment presents dins el residu en forma immòbil o mòbil (en formes d'ions dins 
I'aigua deIs porus).  
 
Els mecanismes de transferència de matèria que poden haver donat lloc als processos 
de lixiviació i ser susceptibles de ser modelitzats es mostren a la Fig 4.2.  
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En aquest model conceptual present, en unidimensionament, les interaccions i el 
transport de nombroses espècies químiques de transformació entre la forma immòbil 
Si i la forma mòbil Ci, podrien estar entre la precipitació/dissolució, absorció/desorció i 
l'intercanvi d'ions.  
 
Aquestes reaccions són considerades reversibles.  
 
Segons la Fig 4.2., eIs mecanismes de transferència deIs constituents de la matriu cap 
a la solució de lixiviació, s'agrupen principalment en tres categories:  
 
 
1. Dissolució de la superfície  
 

La solubilitat de les espècies constituents arrossega la dissolució de la superfície de la 
matriu. Aquest procés és relativament més ràpid que la difusió dins els porus de la 
matriu. Aquest fenomen és observat en el cas de la lixiviació del calci a partir de 
materials amb un cert contingut de guix.  
 
2. Rentat (“rentada de superfície”) 
  
De fet, tant en el procés d’acondicionament com en la fabricació de material, la 
superfície pot ser convertida en un llit que conté eIs productes relativament solubles. 
Després d'un primer contacte amb una solució de lixiviació, aquest llit pot ser dissolt. 
Aquest fenòmen ha estat observat en el cas de lixiviació deIs materials amb un cert 
contingut d'escòria.  

 

 
Fig 4.2. Presentació esquemàtica dels mecanismes de transferència de matèria. 
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3. Difusió  
 
Després que la matriu porosa estigui en contacte amb aigua o amb una solució 
agressiva sobre el medi, els principals fenòmens que es produeixen són: 
 

• Difusió de les espècies solubles de dins la matriu cap a la solució 
exterior.  

 
• Reacció química dins la matriu i dins la solució exterior.  

 
La major part deIs modeIs publicats, consideren que la transferència de matèria 
mitjançant la lixiviació és principalment un mecanisme de difusió amb o sense reacció 
química. 
 
 
4.3.3.1. Difusió sense reacció química 
 
Els gradients de concentració entre l'aigua de la matriu porosa i la solució de contacte 
creen una transferència d'ions (fenomen de difusió).  
 
Un model simple i àmpliament utilitzat per a descriure la lixiviació d'espècies solubles 
mòbils contingudes en el residu solidificat en contacte amb aigua, és el model de 
difusió pur (sense reacció química). La transferència de difusió d'una espècie soluble 
mòbil es regeix segons la segona llei de Fick: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On: De = coeficient de difusió efectiva [ L2/T ]  

C(x,y,z,t) = concentració d'una espècie dins la solució intersticial de la matriu 
[M/L3 ]  
t = temps [T ]  
x, y, z = distancia [L ] 
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El model de difusió pur, molt utilitzat a nivell internacional en la interpretació deIs 
processos de lixiviació, ens descriu el transport d'espècies que interaccionen física-
químicament amb la matriu, per exemple pel cas d'elements solubles com: Na+, K+, i 
CI-. 
 
4.3.3.2. Difusió amb reacció química 
 
En el cas de les espècies no solubles, un medi químic és sensible, ja que la lixiviació 
depèn deIs fenòmens físico-químics de la matriu considerada. Per això cal considerar 
un model de difusió amb reacció química.  
 
Les dues aproximacions de modelització són:  
 
 

a) Model enfront de la solubilitat utilitzada en el cas de la lixiviació d'una 
espècie poc soluble sense tenir en compte l'acoblament amb les altres 
espècies.  

b)   Model parell de difusió/ reacció química tenint en compte altres espècies.  
 
 
a) Model enfront de la solubilitat  
 
El model és utilitzat en el cas de la lixiviació d'una espècie parcialment soluble. Hi ha 
dues zones distingibles dins la matriu (Fig 4.4).  
Una zona on el sòlid està en equilibri amb I'aigua deIs porus, i una altra zona amb 
dissolució total. Aquestes dues zones són separades per una zona de dissolució. 
 

 
                           Fig 4.3. Model enfront de la solubilitat. 
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b) Model parell difusió/reacció química 
 
Aquest model té en compte els fenòmens de transport per difusió i els de 
dissolució/precipitació, adsorció, complexació... 
 
El model es recolza en el principi de conservació de la massa. En el cas d'una espècie 
inicialment present en l’equilibri en dues formes, l’una immòbil (S) i l’altra mòbil (C) 
s’afegeix un terme de producció/ dispersió a l'equació de difusió (segona Ilei de Fink ): 
 
 
 
 
 
 
percentatge d' acumulació =Transport per difusió + terme de reducció / dispersió 
 
C = Concentració de l'espècie en forma mòbil [M/L3] 
S = Concentració de l'espècie en forma immòbil [M/L3] 
D = coeficient de difusió [L/T2] 
 
Segons la cinètica de la reacció, podem trobar dos casos possibles: 
 
 
b.1. Reacció química instantània 
 
Si la reacció és ràpida en relació amb la difusió, s'ha de considerar l’equilibri local. 
Aquest és el cas per exemple de l’adsorció. L’equilibri es representa per l’isoterma 
d’adsorció lineal Kd = S/C i el terme de producció/dispersió per l’equació Kd= ∠C/∠t 
 
 
b.2. Reacció química lenta  
 
Si la reacció és lenta en relació amb la difusió cal tenir en compte la cinètica de 
producció/ dispersió de la forma mòbil. L'equació cinètica sovint utilitzada és:  
 
 
 
 
On: Csat és la concentració en l’equilibri termodinàmic 
       k és la constant cinètica  
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La resolució de models, requereix la necessitat del coneixement de les concentracions 
en l'equilibri de precipitació/ dissolució, Csat. Aquestes concentracions es determinen 
segons dues aproximacions:  
 

• La primera es basa en la modelització simplificada de l'equilibri local i de 
l’electroneutralització de la solució de porus.  

• La segona aproximació, es basa en la utilització de corbes experimentals de la 
solubilitat obtinguda a partir d'un assaig d'extracció a diferents valors de pH.  

 
El model té en compte els elements majoritaris que controlen l’equilibri local de l’aigua 
deIs porus de la matriu, així com igualment eIs ions retinguts dins el lixiviat. Els ions 
presents dins el lixiviat poden penetrar dins la matriu i influir en l'equilibri local de la 
solució a l'interior d'aquesta.  
 
Els mecanismes de lixiviació són controlats pels ions hidrogen (H+) dins la solució de 
lixiviació. Els hidrogens difosos dins la matriu, neutralitzen l'alcalinitat i la disminució 
del pH afavoreix la solució de certs metalls que han estat difosos cap a l'exterior de la 
matriu.  
El model té en compte el transport per difusió, l'ionització d'àcid feble (àcid acètic) i la 
capacitat de neutralització àcida que pot ser determinada per un simple assaig de 
laboratori  
 
LEAIST i LAOT han desenvolupat igualment un model descrivint el fenòmen de la 
lixiviació d'un ió metàl·lic per dissolució d'un hidròxid metàl·lic contingut dins la matriu 
sotmesa a la lixiviació per àcid clorhídric (HCl). 
 
 
4.4. DETERMINACIÓ DEIS PARÀMETRES FÍSICS  

 
4.4.1. Humitat del material 
 
La humitat del material pot ser determinada ja que permet calcular la massa seca de la 
mostra mitjançant I'evaporació de I'aigua, però és millor anul·lar aquesta etapa per 
evitar la transformació fisico-química com pot ser la carbonatació del material. 
  
El principi de la determinació de la humitat consisteix en assecar paral·lelament a 
I'estufa (a 103 °C) varies mostres de massa coneguda de material humit (mo) fins a 
l'estabilització de la massa (mos). L'evolució de la massa es segueix mitjançant la 
pesada en varis dies. Es considera que la matèria és seca si la variació de la massa 
de les diferents provetes és inferior a un interval (0,1% de la massa) entre dues 
pesades successives.  
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La humitat es determina per l'equació següent:  
 

Humitat ( en% ) = [ ( mo- mos ) mo ] x 100 
 
4.4.2. Capacitat d'absorció d'aigua: estimació de la porositat oberta del  
          material 
 
La porositat oberta és un paràmetre significatiu per a la interpretació deIs resultats de 
lixiviació i per a la predicció del comportament a llarg termini del material. D'entre les 
nombroses tècniques experimentals emprades per a la determinació de la porositat, la 
porositat en mercuri ocupa un lloc important pels materials basats en lligands 
hidràulics. Cal dir però, que aquesta tècnica tot i ser molt utilitzada no dóna el valor de 
la porositat oberta de l'aigua, sinó la immersió deIs materials i la dissolució de certes 
fases sòlides.  
 
Abans del test monolític, les característiques físiques de les provetes eren 
determinades per: el volum, la massa, la humitat, la superfície i la massa seca (mos).  
 
Després d'haver-se desenvolupat el TLM, es determina la massa del residu sec (fi) i la 
massa seca de les partícules restants retingudes al filtre del lixiviat (pi). El test acaba al 
64è dia, on es determina la massa de la proveta (m64).  
 
La Capacitat d'absorció de l’aigua es calcula per a cada proveta de la següent manera: 
 

CAA ( %) = [(m64+ Σ fi + Σ pi - mos) / mos] .100 
 
Al final de I'assaig, si es considera que els porus oberts són saturats d’aigua, es pot 
trobar el valor de la porositat oberta de tot el bloc:  
 

 ε ( % ) = CAA· ρs 
 
on, ρs és la massa volumètrica de matèria seca (g/mL)  
 
 
4.5. ANÀLISI DE LA COMPOSICIÓ ELEMENTAL 
 
La composició química elemental deIs elements químics continguts dins el residu es 
determina mitjançant els mètodes d'anàlisi elemental de sòlids.  
El mètode consisteix en posar en solució la totalitat del sòlid que conté els elements a 
determinar, seguit d'un anàlisi de la fase aquosa.  
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a) Fusió alcalina 
 
Aquesta tècnica consisteix en preparar un vidre alcalí, portant-lo a 1000-1600 °C, 
durant 30 minuts. La mostra sòlida es mescla amb un fundent, que és el  tetraborat de 
liti (Li2B4O7). El vidre és dissolt posteriorment en àcid nítric al 20%, s'escalfa a 120°C, i 
es porta a reflux.  
 
Aquesta tècnica és idònia per a l'anàlisi específica de metalls pesants. No obstant, 
l'etapa de fusió i dissolució en HNO3 pot arrossegar part de certs components (Hg, As, 
Se per exemple) per volatilització quan aquests es troben en el seu estat d'oxidació 
més elevat.  
 
 
b) Solució per atac àcid  
 
Certs compostos sòlids són fàcilment dissolts en medi àcid. Per a Ia determinació 
d'elements majoritaris, pot ser utilitzada la solució per atac àcid proposada per AFNOR 
X 31-151 (Association française de normalisation).  
 
La mostra es posa dins una mescIa d'àcid nítric, àcid fluorhídric i àcid perclòric, 
s'escalfa (a 160°C) i es vaporitza al buit. El residu es dissol amb àcid nítric o àcid 
clorhídric. La solució s'envasa en un recipient tapat i posteriorment s'analitza.  
 
 
c) Digestió al microones  
 
Es posen en solució eIs elements voIàtils a determinar, mitjançant un atac de la mostra 
amb una mescla d'àcid sulfúric, d'àcid nítric i de permanganat de potassi, dins una 
bomba de Tefló. El conjunt es col·loca en el microones, que permet realitzar l'atac a 
temperatura i a pressió, sense la pèrdua deIs elements voIàtils.  
 
 
4.6. CARACTERITZACIÓ DEL COMPORTAMENT DE LIXIVIACIÓ 
 
D'acord amb eIs criteris científics, hi ha dos nivells d'estudi del comportament de 
lixiviació:  
 

1. Estudi de les propietats específiques de lixiviació 
2. Estudi del comportament de la lixiviació deIs materials.  
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4.6.1. Propietats específiques de lixiviació 
 

1. La disponibilitat de lixiviació és la quantitat potencial d'espècies que pot 
lixiviar sota unes condicions específiques. Els resultats s'expressen en 
unitats de massa de l'espècie en el lixiviat/massa total inicial de residu sec. 
Aquests tests es caracteritzen per les elevades relacions líquid:sòlid 
(p.e.100:1), mida de partícula petita, condicions de lixiviació extremes i 
temps de contacte que permet la dissolució.  

 
2. La solubilitat és la concentració de contaminants en solució sota condicions 

de saturació. Els tests que mesuren la solubilitat expressen els resultats de 
la solubilitat en mg/l i es caracteritzen per relacions baixes líquid: sòlid (ex 
6:1, 10:1), mida de partícula petita, i temps de contacte que permetin arribar 
a l'equilibri químic entre la fase sòlida i la solució. Aquests tipus de tests 
citats fina ara, no deixen de ser assaigs en condicions límit molt definides 
que no permeten extrapolacions.  

 
3. La velocitat de migració d'una espècie en un material s'expressa en mg 

espècie lixiviada/àrea·dia. Per a obtenir aquests resultats s'utilitza un sòlid 
monolític sense pulveritzar i es realitzen una sèrie d'extraccions a intervals 
fixats de temps. Aquests mètodes proporcionen informació sobre els 
impediments físics a la mobilitat, i no com els anteriors que solament 
il·lustren sobre la immobilització per insolubilitat.  

 
 

4.6.2. Comportament de la lixiviació deIs materials 
 
 

a) Assaigs destinats a la caracterització de les propietats intrínsiques deIs 
    materials triturats  

 
 

a.1) Test de la influència del pH sobre la solubilitat deIs contaminants  
 

Aquest test té per objectiu determinar la solubilitat de les espècies químiques en funció 
del pH, així com la capacitat del material per a neutralitzar amb solució àcida o bé 
bàsica a la que esta sotmesa.  
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Principi del test  
 
El material es fragmenta i es posa en contacte durant un cert període de temps amb 
una solució àcida o bàsica en una relació L/S fixa. Aquests paràmetres experimentals, 
són escollits a fi d'assolir un estat estacionari en les transferències de massa, és a dir, 
en el període de lixiviació per valors de pH estabilitzats. 
 
Els valors de pH són escollits segons la trituració preliminar, i abasten valors de pH 
entre 4 i 12. Els possibles resultat ens indiquen:  

• Les concentracions d'espècies lixiviades en funció del pH en I'eluat.  
• La capacitat de neutralització àcid-base de la matriu. 

 
Un altre mètode per a la determinació del comportament àcid-base de la matriu és el 
test "pH estàtic", que per un sistema automàtic manté el valor del pH en la solució 
constant mitjançant la injecció automàtica d'àcid o base.  
 
 
Trituració preliminar  
 
Aquesta etapa preliminar és fa per valorar les quantitats d'àcid (o base) que cal 
introduir en el test IpH per assolir el pH desitjat.  
 
La trituració s'efectua sobre una massa de 10 g de matèria seca triturada a 1 mm. 
Inicialment s'introdueix en aigua desmineralitzada en una relació L/S=10 mL/g i el total 
de la mescla es posa en agitació en un pot tancat.  
 
Després de 48 hores, es mesura el pH de la solució (que serà el pH natural de la 
matriu amb una relació L/S=10). Llavors cal afegir-hi un volum determinat d'àcid dins la 
solució. Un cop s'estabilitza el pH de la nova solució s'anota, i novament s'hi afegeix 
una nova quantitat d'àcid. Això permet assolir el pH desitjat. D'aquesta manera s'obté 
el pH desitjat en funció del volum d'àcid o base afegida.  
 
Protocol experimental  
 
El test consisteix en una posada en contacte, en paral·lel de diverses mostres d'un 
material amb una solució àcida o bàsica de concentracions diferents. La matriu 
utilitzada es tamisa a 1 mm de material sec. Es té en compte la humitat per obtenir una 
relació de L/S=10 mL/g. Una de les solucions es posa en aigua desmineralitzada per 
tal d'obtenir el pH natural de la mostra. Les solucions àcides es preparen amb àcid 
nítric 1 M i les solucions bàsiques amb NaOH 1M.  
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Els pots que contenen la solució s'agiten mecànicament a 10 r.p.m.  
Després de 7 dies, els eluents obtinguts es filtren (a 0,45 µm) i es mesura el pH, la 
conductivitat i el potencial redox.  
Aquest lixiviat es divideix en dues parts: l'una és acidificada fins a pH 2 amb HNO3 al 
65% per tal de procedir a l'anàlisi mitjançant el mètode ICP-MS (Inductively Coupled 
Plasma-Mass spectrometry), i l'altre s'utilitza per l'anàlisi dels anions i la determinació 
de la fracció soluble.  
 
 
a.2) Test de I’aigua dels porus  
 
Es poden distingir molts mètodes per a caracteritzar l'aigua deIs porus. El que es 
descriu tot seguit consisteix en l'extracció d'aquesta aigua i el seu anàlisi posterior. El 
mètode presentat, es realitza en diferents proporcions de L/S decreixents, per tal 
d'extrapolar els resultats de solubilitat d'una quantitat d'espècie continguda dins la 
matriu, en un volum de líquid corresponent a la porositat del bloc monolític.  
 
 
Principi del test  
 
Aquest mètode consisteix en triturar finament el material i posar-lo en contacte amb 
volums decreixents d' aigua desmineralitzada. L’anàlisi físico-química deIs eluats, 
permet determinar les tendències d'evolució deIs paràmetres del material estudiat per 
a relacions L/S decreixents. Si el nombre de punts experimentals és suficient per 
determinar una certa tendència, és possible una extrapolació de la composició de 
l'aigua de porus. Aquest, ha de passar per la determinació prèvia de la porositat oberta 
efectuada pel test CAA.  
 
 
Protocol experimental  
 
Com pel test IpH, el material es tamisa a 1 mm. El mètode de caracterització de l'aigua 
de porus consisteix en posar en contacte en paral·lelament, diverses mostres de 
material amb aigua desmineralitzada amb diferents relacions L/S. Es pesen 200 g de 
mostra sòlida i es posen en contacte amb diferents quantitats d'aigua. Les relacions 
L/S són determinades tenint en compte la humitat del material. Les relacions L/S 
utilitzades són: 5,2, 1 i 0,3. Els pots són sotmesos a una agitació mecànica durant 7 
dies (10 r.p.m) a temperatura ambient (23°C). 
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Els eluats obtinguts es filtren a 0,45 µm i es mesura el pH, conductivitat i potencial 
redox si el volum escollit ho permet. Aquest lixiviat es divideix en dues parts: l'una 
s'acidifica fins a pH 2 amb HNO3 al 65% per tal de procedir a l'anàlisi mitjançant el 
mètode ICP-MS, i l'altre s'utilitza per a l'anàlisi deIs anions i la determinació de la 
fracció soluble. 
 
 
a.3) Test de la fracció màxima Mobilitzable (FMM) 
 
La fracció màxima mobilitzable ha estat considerada la principal en la caracterització 
deIs material estabilitzats com es fa en " l'avaluability Test " holandès.  
 
 
Principi del test  
 
L’assaig consisteix en el contacte de material triturat amb aigua desmineralitzada en 
una relació L/S coneguda. Com en el test de l'aigua de porus, l’anàlisi dels eluats ens 
ha de permetre determinar les tendències de comportament del material mitjançant les 
relacions L/S creixents, i per tant extrapolar els resultats de les relacions L/S infinites.  
 
Les relacions L/S infinites corresponen a una situació en que I'evolució deIs 
paràmetres de la solució i la transferència deIs elements, no és limitada per la 
saturació de la solució de lixiviació, i això correspon a una renovació permanent de la 
solució. El qual permet un màxim extraible.  
 
 
Protocol experimental 
 
El protocol operatiu del Test de FMM que s'utilitza és molt semblant al test d'aigua de 
porus. 
 
La mostra utilitzada es tritura a 1 mm i es fa servir com a lixiviant aigua 
desmineralitzada. Per diferents relacions L/S es pretén tenir en compte la 
degradabilitat de la matriu. La solució es posa en agitació mecànica durant 7 dies a 
temperatura ambient. Les diferents relacions L/S escollides son 50,100 i 200. Encara 
que es podria donar el cas d'utilitzar els resultats del test IpH de I'aigua 
desmineralitzada per tenir la relació L/S=10. Després es filtra a 0,45 µm i es mesuren 
les propietats físico-químiques deIs eluats i s'acidifica la solució a pH inferior a 2 per tal 
d’efectuar l'anàlisi amb el mètode ICP-MS.  
 



 85

  
                                                            Capítol 4 – Gestió dels residus 
 
 
 
b) Assaigs destinats a la caracterització deIs mecanismes de 
    transferència en solució deIs contaminants: Test de Lixiviació   
    Monolítica (TLM).  
 
Aquest test es pot englobar dins deIs assaigs dinàmics que es caracteritzen per la 
renovació del lixiviant tot seguit de la precipitació que inclou el fenomen de saturació 
del lixiviant. 
 
El test TML es basa en el comportament deIs blocs en el transcurs del temps. Així es 
posa en contacte un bloc amb una solució de lixiviació de volum fix i es renova la 
solució per valorar la dinàmica de la lixiviació de certs elements per a l'anàlisi dels 
eluats obtinguts. La interpretació qualitativa dels resultats necessita introduir-los en un  
model de transferència de matèria.  
 
 
Protocol experimental 
 
Les provetes sotmeses a la lixiviació, s'obtenen per la trituració en sec del material, 
solidificades amb aire comprimit, mesurades i pesades. La mida del bloc assolit és 4· 
4·4 cm3. El lixiviant (aigua desmineralitzada), s'introdueix dins un cert volum 
Líquid/Superfície del bloc (L/Sf) de 10 cm3/cm2, suficient per assegurar un 
comportament dinàmic, és a dir, que no s'arribi a condicions estacionàries degut a 
aquesta renovació. Les provetes s'introdueixen dins els pots i es posen en una reixa 
de 2 cm de profunditat per tal de permetre circular el lixiviant, i per tant, efectuar la 
transferència de matèria per totes les fases del bloc. Els pots han d’estar tapats 
hermèticament per evitar l'admissió d'aire (i per tant la carbonatació) i l'evaporació de 
la solució.  
 
El ritme canviant de la solució, és imposat pel temps de contacte provetes/solució que 
són successivament 6 i 18 dies, 1,2, 5, 7,20 i 28 setmanes i 6 mesos. Així, s'obtenen 
finalment 9 solucions per tal de mesurar els paràmetres físico-químics i determinar la 
composició.  
 
A cada canvi de solució, les provetes han de passar el mínim de temps fora del 
lixiviant.  
 
Les etapes següents són: 
 

• La solució de lixiviació es recupera, després s'agita i finalment es filtra a O,45 
µm i el precipitat obtingut en el paper de filtre, és reintroduït dins el recipient.  
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• Si aquest test va acompanyat de la CAA, la proveta és curosament 
escorreguda i pesada abans de ser reintroduïda al pot.  

 
• El nou volum de lixiviat s'ajunta, el recipient es tanca i es comença la nova 

seqüència de lixiviació.  
 
En el primer temps, es realitza l'anàlisi deIs paràmetres físico-químics: pH, potencial 
redox, conductivitat i temperatura. La solució es separa de seguida en dues parts: 
 

1) La primera s'acidifica fins a un pH inferior o igual a 2 amb àcid nítric del 
65% per a l'anàlisi deIs cations. EIs pots han de ser guardats a temperatura 
ambient i a resguard de l'aire i de la llum.  

 
2) La segona s'utilitza per a la determinació quantitativa deIs anions i la 

determinació de la fracció soluble.  
 
La fracció soluble representa la massa sòlida dissolta en la solució. Un volum conegut 
de lixiviació s'asseca dins una estufa a una temperatura de 103°C. El residu sec es 
pesa després d'haver-se refredat dins un dessecador. La representació de la fracció 
soluble és en massa (mg) per volum (L) de lixiviat. 
 
 
4.6.3. Test de lixiviació 
 
Com s'ha vist en el capítol anterior, hi ha molts assaigs de lixiviació diferents, en 
aquest apartat només es citen els que són més utilitzats a Europa (especialment a 
Catalunya) i a Amèrica (EPA).  
 
 

a) Test de lixiviació segons la normativa alemanya DIN 38414-84 
      (Deutsches Institut für Normung E.V.) 

 
En la proposta de la directiva comunitària sobre disposició de residus en abocadors 
controlats (COM (91) 102 final-SYN 335,22.5.1991) [COM (93) 275 final-SYN 335] es 
proposen com a límits per a classificar residus en quan a la seva disposició, valors de 
contaminants presents en I'eluat en realitzar el test de lixiviació alemany:DIN 38414-
84.  
Aquest test és utilitzat a Catalunya (veure reglamentació apartat 4.1) 
 
 



 87

 
                                                            Capítol 4 – Gestió dels residus 
 
 
 

Agent lixiviant Aigua destil·lada 
Relació L/S 10 (100g residu sec/1 L aigua destil·lada) 

Mida màxima 10 mm 
Nº Extraccions 1 o més extraccions segons l’objecte a 

determinar 
Temps de contacte a cada extracció 24 hores en agitació 

 
Taula 4.4. Resum de l’assaig DIN 38414-S4. 

 
 
Els valors que la proposta de directiva comunitària estableixen sobre l'eluat segons 
DIN-384l4 amb la finalitat de classificar el residu per a la seva disposició en abocador 
són:  
 

• Residus inerts: són aquells residus que tenen una concentració de 
contaminants en l'eluat inferior els valors màxims fixats pels residus inerts.  

 
• Residus no perillosos: són aquells residus que tenen una concentració en 

l'eluat del rang entre els residus inerts i el mínim valor per a residus perillosos.  
 

• Residus perillosos: són aquells residus que tenen una concentració de 
contaminants en l'eluat en el rang fixat per a residus perillosos.  

 
Els residus que tinguin una concentració de contaminants (taula 2.2) en l'eluat superior 
al màxim de residus perillosos hauran de ser tractats prèviament a la seva disposició o 
bé abocats en un monoabocador.  
 
 Residu perillós Residu inert 
PH 4>pH>13 4-13 
TOC 40-200 < 200 
Arsènic 0.2-1 mg/l < 0.1 mg/l 
Plom 0.4-2.0 mg/l  
Cadmi 0.1-0.5 mg/l  
Crom 0.1-0.5 mg/l  
Coure 2-10 mg/l  
Níquel 0.4-2.0 mg/l  
Mercuri 0.02-0.1 mg/l  
Zinc 2-10 mg/l  
Fenols 20-100 mg/l < 10 mg/l 
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Fluorurs 10-50 mg/l < 5 mg/l 
Amoni 0.2-1.0 mg/l < 50 mg/l 
Clorurs 1.2-6.0 mg/l < 0.5 g/l 
Cianurs disponibles 0.2-1.0 mg/l 0.1 mg/l 
Sulfats  0.2-1.0 mg/l < 1.0 g/l 
Nitrits 6-30 mg/l < 3 mg/l 
AOX 0.6-3.0 mg/l < 0.3 mg/l 
Dissolvents clorats 0.02-0.10 mg Cl/l < 10 µg Cl/l 
Pesticides clorats 1-5 µg Cl/l < 0.5 µg Cl/l 
Substàncies lipòfiles 0.4-0.2 mg/l < 1 mg/l 
 
 

Taula 4.5. Valors dels paràmetres sobre l’eluat DIN-38414-S4 que la proposta 
de Directiva relativa a la disposició de residus estableix per a la classificació de 

residus. 
 

 
A Catalunya, en el Decret 34/1996, de 9 de gener, en el qual s’aprova el catàleg de 
residus de Catalunya es classifiquen els residus segons els valors dels paràmetres 
sobre el residu (taula 10.3) i sobre els valors dels paràmetres sobre el lixiviat (DIN 
38414-S4) (taula 10.4). 
 

• Es consideren residus inerts els que no superen cap dels valors de la columna 
A (excepte el punt d’inflamació). 

• Es consideren residus no especials  els que no superen cap dels valors de la 
columna B (excepte el punt d’inflamació). 

• Es consideren residus especials els que no superen cap dels valors de la 
columna B (excepte el punt d’inflamació que ha de ser inferior). 

 
 

Paràmetres A B 
Punt d’inflamació (ºC) 55 55 

Substàncies lipòfiles (%) 0.5  
VOC’S halogenats (%) (+)0.05 0.1 

VOC’S no halogenats(%) (++)0.15 0.3 
Arsènic (mg/Kg m·s) 250 2000 
Cadmi (mg/Kg m·s) 50 1000 
Coure (mg/Kg m·s) 6000 60000 
Crom (mg/Kg m·s) 3000 50000 
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Mercuri (mg/Kg m·s) 25 250 
Níquel (mg/Kg m·s) 2000 50000 
Plom (mg/Kg m·s) 2000 50000 
Zinc (mg/Kg m·s) 8000 75000 

 
Taula 4.6. Paràmetres sobre el residu DIN 38414-S4 (Decret 34/1996 de 9 de 

gener, DOGC). 
 

 
(+) Cap compost no pot superar individualment 100 mg/Kg. La suma no pot 
sobrepassar el valor de 0.05%. 
(++) Cap compost no pot superar individualment 300 mg/Kg. La suma no pot 
sobrepassar el valor de 0.15%. 
 
 

Paràmetre A B 
PH 5.5<X<12 4<X13 

Conductivitat (mS/cm) 6 50 
TOC (mg/l) 40 100 

Arsènic (mg/l) 0.1 0.5 
Cadmi (mg/l) 0.1 0.2 
Coure (mg/l) 2 5 

Crom VI (mg/l) 0.1 0.1 
Crom total (mg/l) 0.5 2 

Mercuri (mg/l) 0.02 0.05 
Níquel (mg/l) 0.5 1 
Plom (mg/l) 0.5 1 
Zinc (mg/l) 2 5 

Índex fenols (mg/l) 1 10 
Fluorurs (mg/l) 5 25 
Clorurs (mg/l) 500 5000 
Sulfats (mg/l) 500 1500 
Nitrits (mg/l) 3 10 
Amoni (mg/l) 5 200 

Cianurs (mg/l) 0.1 0.5 
AOX (mg Cl/l) 0.3 1.5 

Taula 4.7. Paràmetres sobre el lixiviat DIN 38414-S4 (Decret 34/1996 de 9 de                      
gener). 
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b) Tests específics per a residus Estabilitzats / Solidificats (S/S) 
 
 
A Europa s'han desenvolupat diferents tests de lixiviació monolítics per a avaluar el 
potencial i velocitat de lixiviació de matrius estabilitzades/solidificades a llarg termini. 
 
EIs més importants són el test francès desenvolupat per INSA (France Floward Test) i 
el test holandès (Netherlands Tank Leaching Test (NTLT) (Barna i col., 1994). Aquest 
últim test ha esta adoptat en la normativa holandesa: leaching characteristics of solid 
hearthy and building and waste materials. NEN 7345 de març de 1995.  

 
A partir deIs tests de lixiviació monolítics (sense polvoritzar la mostra) s'obté informació 
sobre els mecanismes de lixiviació de residus solidificats. El flux màssic acumulatiu per 
unitat de superfície de cada contaminant es calcula per a cada interval de temps i es 
representa enfront del temps, permetent distingir entre diferents mecanismes de 
lixiviació. INSA i ECN han realitzat treballs de modelització a partir deIs tests anteriors 
(Barna i col., 1994); utilitzant ciment portland com a agent solidificant i residus de 
depuració deIs gasos de combustió de la incineració de RSU i escòries amb funció de 
residus.  

 
Per tal de valorar ambientalment els residus obtinguts en els tests de lixiviació" 
Netherlands Tank Leaching Test" (NEN 7345), la lixiviació per a cada període i 
contaminant es calcula i s'expressa d'acord amb l'expressió:  

 
 
 

 
 
on :  Ei = Lixiviació mesurada per a cada component en el període i (mg / m2)  

Cj = Concentració en el període i (µg/ L ) 
Co= Concentració en el blanc (µg/ L)  
V = Volum d'agent extractant (L)  
A = Àrea superficial de la mostra (m2)  

 
 
La lixiviació acumulativa es calcula per a cada contaminant com el sumatori de les 8 
extraccions realitzades.  

 
Lixiviació acumulativa = Σ Ei 

 

A
VCCE oi

i ·1000
·)( −

=
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La legislació holandesa (norma NEN-7345) segons els valors de lixiviació acumulativa 
trobats (veure taula 4.10) classifica els materials en dues categories: 
 
Categoria 1: Materials que presenten valors de lixiviació acumulativa per sota dels  

        límits establerts a U1. Aquests no presenten cap restricció  
        mediambiental per a la seva utilització, aquesta dependrà de criteris  
        físics i estructurals. 

Categoria 2: Materials que presenten lixiviació acumulativa per sobre dels límits 
                    establerts a U2. En aquest cas els materials tenen una utilització 
                    restringida. 
 
Els materials que tenen valors de lixiviació entre U1 i U2 no presenten cap restricció 
mediambiental per al seu ús, però s’obliga a l’extracció del contaminant que supera els 
límits U1 en acabar la vida útil d’aquest material. 
 
 
 

                                       Netherland Tank Leaching   Insa France Floward 
                                              Test NEN 7345                              Test                        

Agent lixiviant Aigua destil·lada (pH=4 
amb HNO3) 

Aigua destil·lada 

Relació líquid/sòlid 5 (en volum) 10 (en volum) 
 

Mida sòlid 
Cub de 40 mm (sòlid 

monolític no destructiu) 
12x8 cm 
8x4 cm 

sòlid monolític no 
destructiu 

Nº d’extraccions 8 3+8 
Temps d’extracció (dies) 0.25, 1, 2.25, 4, 9, 16, 36, 

64 
3x16 hores+tank leaching

intèrvals 
Objectiu principal Avaluar lixiviació sòlid a 

llarg termini 
Avaluar lixiviació sòlid a 

llarg termini 
 
 
   Taula 4.8. Condicions d’extracció dels tests desenvolupats a Europa per residus E/S. 
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Netherlands Tank 
Leaching Test 

Límit de lixiviació 
( mg / m2 ) 

Contaminant U1 U2 
As 40 300 
Ba 600 4500 
Cd 1 7.5 
Co 25 200 
Cr 150 950 
Cu 50 350 
Hg 0.4 2.0 
Mo 15 95 
Ni 50 350 
Pb 100 800 
Sb 3.5 25 
Se 1.5 9.5 
Sn 25 200 
V 250 1500 
Zn 200 1500 
Br 25 200 
Cl 20000 150000 

CN-complexat 6.5 50 
CN-lliure 1.5 9.5 

F 1500 9500 
SO4 25000 200000 

 
 

Taula 4.9. Límits de la legislació francesa (NEN 7345). 
 
 
Apart dels tests citats fins ara, s’han realitzat altres esforços per tal d’obtenir una 
metodologia d’avaluacuó ambiental de residus que han estat E/S, i en aquest camp és 
important fer referència als treballs realitzats conjuntament per l’EPA i Environment 
Canada (Stegemann i Cotê, 1991). 
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4.7. MÈTODES PROPOSATS CONJUNTAMENT PER L’ENVIRONMENT  
       CANADÀ I L’EPA PER A L'AVALUACIÓ DE RESIDUS E/S.  
 
Els estudis d' avaluació ambiental realitzats per EPA i Environment Canadà 
(Wastewater Tecnology Centre) proposaven un programa d'avaluació de residus 
solidificats que incloa la realització de 7 tests físics i de durabilitat i 5 tests de lixiviació; 
pels quals es va obtinir una reproductibilitat Inter i intralaboratori elevades, utilitzant 
varis tipus de residus i varies metodologies comercialitzades. També es proposava la 
utilització de tècniques tals com: Difracció de raig X, Microscopia electrònica de 
rastreig i Microscopia òptica.  
 
A continuació es descriuen els tests proposats:  
 
 
4.7.1. Tests físics  
 
a) Densitat de la matriu solidificada:  
      Es realitza la pesada d'un cub de volum conegut.  
 
b) Gravetat específica:  
      Correspon a la massa de residu sòIid sec per massa d'un volum  equivalent    
      d'aigua.  
 
c) Contingut d'humitat: 
      Es realitza la pesada fins a pes constant d'un volum de mostra tractada    
      polvoritzada abans i després d'assecar-la a 60°C. La densitat de la matriu  
      solidificada, gravetat específica i contingut d'aigua són característiques físiques  
      bàsiques d'un residu solidificat. Aquests paràmetres s'utilitzen per a determinar el  
      factor canvi de volum i pes en un procés de solidificació, factor clau per a avaluar  
      els costos de deposició implicats.  

 
d) Conductivitat hidràulica: 
      Permet conèixer la permeabilitat de la mostra solidificada i comparar-la amb les  
      permeabilitats de camp on seran dipositats aquests residus.  
 
e) Resistencia mecànica a la compressió: 
     Per tal de determinar la capacitat del producte solidificat per a resistir l'estrés  
     mecànic que pot patir en un abocador per efecte d'aplicar i compactar material.  
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f) Resistència als cicles de congelació/descongelació: 
     En climes extrems, eIs  canvis de temperatura poden causar un deteriorament deIs  
     residus solidificats exposats. En aquest test, una mostra monolítica és sotmesa a  
     12 cicles de congelació a -20°C i descongelació consecutius.  

Les pèrdues de pes de la mostra en cada cicle són comparades als d'una mostra 
control.  

 
g) Resistencia als canvis d'humitat i sequedat:  
     És un test semblant a l'anterior, on els cicles de congelació són reemplaçats per  
     l'assecat de la mostra en un forn d'aire sec.  
 
 
4.7.2 Tests de lixiviació  
 
Com s'ha dit anteriorment la informació d'un sol test de lixiviació no dóna informació 
prou completa per avaluar ambientalment un residu estabilitzat/solidificat. En el 
protocol desenvolupat per Stegenmann i Coté ( 1991), es recomana la utilització de 5 
tests de lixiviació que es descriuran a contmuació. A la taula 2.7 es resumeixen les 
condicions deIs 5 tests de lixiviació a que es fa referència.  
 
a) Equilibrium Leach Test (ELT): 
    Una mostra de residu solidificat polvoritzada (<150µm) es tracta amb aigua     
    destil·lada amb agitació contínua set dies amb relació líquid/solid de 4:1. 
    En l'extracte filtrat s'analitzen els contaminants d'interès.  
 
b) Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP):  
    És un test de caràcter regulador utilitzat als Estats Units per a classificar entre      
    residus perillosos i no perillosos.  
    En aquest test desenvolupat per l’EPA, es realitza una extracció de la mostra    
    polvoritzada en una solució d'àcid acètic, durant 18 hores i amb una relació  
    líquid/sòlid de 20:1.  
 
   En comparació amb les concentracions en eIs lixiviats obtinguts amb eIs test  
   d'equilibri d'extracció (ELT), les concentracions de contaminants obtingudes en eIs  
   lixiviats de TCLP són en general superiors. L'addició d'àcid (control del pH a 5) en el  
   TCLP fa disminuir el pH de l'extracte suficientment per augmentar la solubilitat deIs  
   metalls. És per tant important conèixer la capacitat de neutralitzar que té la matriu  
   solidificada.  
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   Comparant els valors de concentració en els lixiviats de contaminants solidificats  
   amb els valors Iímit legislats, es veu que la majoria queden molt per sota.  
 
c) Acid Neutralization Capacity (ANC):  
    La capacitat neutralitzant d'àcid en un residu solidificat dóna idea de la capacitat de  
    la matriu per immobilitzar metalls que tendeixen a ser solubles a pH per sota de 9.  
    Es mesura el pH de l’extracte després d'addicions creixents successives d'àcid en  
    contacte durat 48 h. Es realitzen 11 addicions creixents d'àcid nítric i es recomanen  
    3 rèpliques.  
 
d) Extracció Química Seqüencial (EQS): 
    El test està pensat per a conèixer l’especiació deIs metalls en un residu solidificat, el  
    que és de gran utilitat per entendre quins contamnants seran capaços de lixiviar en  
    diferents condicions químiques.  
 
    Una mostra solidificada, triturada finament, es tracta amb 5 extractants diferents    
    d'agressivitat creixent. Des d'un extractant que conté clorur de liti, per tal de veure  
    l'intercanvi iònic, fins a una digestió amb àcid fluorhídric. A la taula 4.12 s'exposen 
    les condicions d'extracció utilitzades en aquest test.  
 
    La fracció A correspon a la fracció de contaminants extrets per intercanvi iònic i que    
    es considera pot lixiviar en aigua.  
 
    La fracció B lixivien els metalls que es troben com òxids i carbonats en la matriu  
    solidificada i que es consideren disponibles per a la lixiviació sota condicions  
    acídiques.  
 
    Els metalls extrets en la fracció C es classifiquen com ions considerats immòbils  
    excepte sota condicions reductores.  
 
    Els metaIls mesurats en la fracció D corresponen a metalls units a sulfurs o matèria    
    orgànica, són els que potenciaIment poden lixiviar sota condicions oxidants.  
 
    La fracció conté els ions considerats no disponibles per a lixiviar encara que les  
    condicions siguin severes.  
 
e) Test de Lixiviació Dinàmic (TLD): 
   Aquest és un test adaptat de I' American Nuclear Society Test ANSY/ANS 16.1. Un  
   sòlid monolític es submergeix en aigua destil·lada, el lixiviat es renova d'acord a uns  
   intèrvals de temps estandarditzats. 
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La fracció de contaminant de la qualitat total present en cada intèrval s'utilitza per a 
calcular un coeficient aparent de difusió i un índex de lixiviació. El mètode va ser 
desenvolupat per compostos radioactius, però pot ser aplicat a un rang de 
contaminants sempre i quan no siguin volàtils.  

Sota les condicions del test ANSY/ANS 16.1 l'índex de lixiviació per un contaminant 
s'interpreta com el logaritme negatiu del coeficient de difusió aparent d'aquell 
contaminant en la matriu sòlida.  
 
Aquest model ha demostrat ser aplicable per fraccions acumulatives inferiors al 20%, 
per valors superiors la lixiviació és sobreestimada. La reproductibilitat inter i intra 
laboratori del test és excel·lent.  
 
 
 
 ELT ANC TCLP EQS TLD 
Desenvolupament 

Assaig 
Environment 
Canadà 

Environment 
Canadà 

EPA Environme
nt Canadà 

American 
Nuclear 
Society 
Leach Test

Agent lixiviant Aigua 
destil·lada 

HNO3 
concentracio
ns creixents 

Àcid acètic 
(pH 3o 5) 

Agents 
d’agressivit
at creixent 

Aigua 
destil·lada 

Relació 
líquid/sòlid 

4:1 3:1 20:1 16:1 i 40:1 Volum 
líquid/àrea
=10 

Mida sòlid 150 µm 150 µm 9.5 µm 150 µm Sòlid 
monolític 

Nº Extraccions 1 1 1 5 11 
Temps d’extracció 7 dies 48 hores 18 hores De 2 a 24 

hores 
2,7,24,48,7
2,h 
4,5,14,28,4
3, i 90 dies

Objectiu Solubilitat dels 
contaminants 

Capacitat 
tamponador 

Caràcter 
regulador 

Comporta
ment sota 
condicions 
diferentts 

Avaluar 
lixiviació a 
llarg 
termini 

 
Taula 4.11. Resum dels mètodes proposats per Environment Canadà i EPA per 
                  l’avaluació de residus E/S. 
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Fracció Mètode d’extracció 
A 1 M Li/CsCl en 60% de CH3OH 
B 1 M CH3COONa amb àcid acètic 
C 1 M NH2OH + HCl en 25% d’àcid acètic 
D Àcid acètic amb peròxid, calor + 

CH3COONH4 en 20% d’àcid nítric 
E Aigua règia/HF amb peròxid + HCl 

                  
 
               Taula 4.12. Mètodes d’extracció en el test d’extracció seqüencial. 
 
 
 
4.8. PROTOCOL PROPOSAT PER ENVIRONMENT CANADÀ (1991) PER A  
       L'AVALUACIÓ DE RESIDUS SOLIDIFICATS AMB CIMENT. 
 
En aquest treball, realitzat pel Wastewater Technology Center, es proposa un protocol 
que pugui servir d'eina per a avaluar I'estabilitat a llarg termini deIs residus 
estabilitzats/solidificats amb ciment tenint en compte les propietats físico-químiques del 
residu tractat i les condicions de disposició on finalment es trobaran aquests residus. 
El protocol proposa una avaluació del residu estabilitzat/solidificat a tres nivells:  
 
El nivell O té per objectiu obtenir informació bàsica del procés d'E/S utilitzat i del residu 
obtingut.  

El nivell 1 d'avaluació mesura la quantitat de contaminant que pot lixiviar des de la 
matriu solidificada i la resistència química a fer-ho. En aquest nivell s'avalua el risc 
potencial màxim de lixiviació. La quantitat de contaminant susceptible de lixiviar 
s'estima sometent la mostra finament triturada a un test d'extracció amb una relació 
alta líquid/sòlid. La mostra es tritura finament per assegurar que el confinament físic no 
sigui una variable a aquest nivell d' avaluació .  
 
L 'avaluació a nivell 2 es realitza amb la matriu sòlida sense triturar (sòlid monolític). 
S'intenta conèixer l'habilitat de la matriu per a oferir resistència a la transferència de 
massa per a la lixiviació de contaminants. A aquest nivell d'avaluació es pretén 
conèixer la durabilitat integritat física de forma residual.  
 
S'utilitza un diagrama de flux per avaluar l'aplicació de la metodologia utilitzada i 
decidir el tipus d'utilització i tipus de disposició que cal fer de la matriu solidificada. Els 
paràmetres i tests estudiats són per a cada nivell els que es mostren a la taula 4.13.  
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Classificació deIs residus solidificats segons utilització i tipus de disposició necessaria:  
 
Utilització no restringida: Significa que el potencial de lixiviació de contaminants es 
negligible i que la matriu pot ésser utilitzada com a qualsevol material natural de 
construcció.  

Utilització controlada: En aquest cas el potencial de lixiviació del material format 
permet l'ús restringit d'aquest (rehabilitació de pedreres, material de base per 
carreteres, tancament de llacunes).  
 
Disposició en parcel·les d'abocador (mitjançant cel·les) "Segregated Landfill": Si el 
residu no és acceptable per a la seva utilització. En aquest tipus de disposició el residu 
es disposa en parcel·les separades d'un abocador que no cal que tingui sistema 
d'impermeabilització especial ni sistema de col·lecció de lixiviats.  
Disposició en abocadors controlats: Si el residu solidificat no pot ser utilitzat ni disposat 
en un abocador sense impermeabilització ni sistema de col·lecció de lixiviats, el residu 
serà dipositat en un abocador controlat juntament amb residus sòlids urbans.  
 
 
 
Nivell Propietat clau Paràmetres indicadors 

 
 
 
 
 

0 

Preparació mostra 
 
 
Composició matriu 

Descripció del procés 
 
Canvi pes i volum (densitat, 
gravetat específica, 
contingut d’aigua) 
 
Porositat 
 
Contingut orgànic (TOC) 
 
Concentració de 
contaminants en el residu 
no tractat (digestió, 
extracció i anàlisi) 

 
 

1 

Resistència química a la 
lixiviació 

Concentració de 
contaminant a la matriu 
(test de lixiviació dinàmic) 
 
Capacitat de neutralització 
de l’àcid 
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2 
 
 
 
 
 
 
 

Lixiviació a llarg termini 
 
 
 
Durabilitat física 
 
 
 
 
Resistència a les variacions 
meteorològiques 
 
 
 
 
Durabilitat biològica 

Mobilitat del contaminant a 
la matriu (test de lixiviació 
dinàmic) 
 
Conductivitat hidràulica  
Resistència a la compresisó
 
 
Resistència als cicles de 
congelació/descongelació 
 
Resistència als canvis 
d’humitat/sequedat 
 
 
Biodegrabilitat 

 


