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CAPÍTOL 4  
DISCUSSIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS EN LA DETERMINACIÓ 
DE VELOCITATS DE PRESA I DIFRACCIÓ DE RAIGS X 
 
 
4.1- Resultats obtinguts del control de velocitats de presa 
 
Dels assaigs d'inici i final de presa representats en el Capítol 3 d'aquesta tesina 
podem concloure que: 
 

• Tots els temps de presa compleixen els límits establerts per la norma EN 
196-3:2005, en que s'especifica que el final de presa ha de ser de 12 
hores com a màxim. 

 
• Els temps d'inici de presa de les pastes que contenen llot com addició 

augmenten respecte la mostra de referència, aquest augment és major 
com major és l'addició de llot a la pasta de ciment. 

 
• Els intervals entre l'inici i final de presa en les pastes assajades amb llot 

de Rubí i Vic són majors que els de Montornès degut a que la matèria 
orgànica en la matriu del llot actua com a retardant de la presa. Si 
relacionem temps de presa amb el contingut de matèria orgànica 
observem que no hi ha una correlació entre el major temps de presa i el 
major percentatge de matèria orgànica, la raó de qui governa el procés 
de la velocitat de la presa és la naturalesa de la matèria orgànica i no la 
seva proporció. 

 
• L'addició de cal apagada al llot per reaccionar amb la matèria orgànica i 

optimitzar els temps d'inici i final de presa no ha donat els resultats 
esperats, l'addició d'un 5% de cal sobre el pes total de llot 48 hores 
abans de la fabricació de les pastes ha reaccionat molt pobrament amb 
la matèria orgànica i els temps s'han vist reduïts un 12% respecte 
l'experiència sense cal.  

 
• L'addició de cal sobre el llot comporta que les relacions aigua/ciment de 

totes les pastes de consistència normal augmentin proporcionalment un 
5% respecte les pastes sense cal. 

 
• Possiblement el fet de que l'addició sigui de cal apagada en pols ha 

reduït la reactivitat. Si l'addició fos de cal viva, segurament la matèria 
orgànica del llot es veuria reduïda més significativament.  

 
• La decisió d'utilitzar cal apagada en pols en el present estudi ha estat 

per motius de seguretat i facilitat en l'aplicació i les possibilitats d'ús en el 
camp professional ja que els costos respecte la cal liquida i la cal viva 
són menors, tanmateix, la cal viva i la liquida en limitaven molt l'ús en  el 
camp professional i a peu d'obra. 
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4.2- Resultats obtinguts per Difracció de Raigs X 
 
Dels difractogrames obtinguts per les diferents mostres se'n pot extreure una 
tendència general: 

 
• Es generen els mateixos productes d'hidratació i en temps similars 

 
• Quan comparem les edats de 24/48 hores i 7 dies, s'observa que a 

mesura que avança el temps d'hidratació les intensitats dels pics CH 
augmenten de forma relativa a la disminució dels pics del C2S i C3S i que 
existeix una diferència relativa d'intensitats entre el model de referència i 
les pastes amb llot, sent els pics del model de referència molt més 
intensos. 

 
• Les intensitats han estat avaluades prenent les altures de pic respecte 

l'eix Y i calculant les diferències. A l'edat de 28 dies la diferència entre la 
fase CH i les fases menors és molt notòria i continua havent-hi una 
diferència relativa entre els pics de referència molt més intensos que els 
pics amb llot, no obstant, val la pena recordar que l'intensitat dels pics en 
difracció de raig X està referida tan a la quantitat de fase mineral com a 
la seva cristal·linitat. Per tant, a l'edat de 28 dies el model de referència 
presenta un major contingut de fase portlandita ja cristal·litzada que 
avantatja a les mostres que contenen llot. 

 
• A mesura que avança l'hidratació el pic corresponent a l'etringita  es 

defineix cada cop millor fins a l'edat de 7 dies, això implica un augment 
progressiu de la cristal·linitat d'aquesta fase mineralògica a mesura que 
avança l'hidratació. Aquesta tendència es veu invertida en el moment en 
que l'etringita comença a reaccionar amb l'aluminat de calci i aigua i es 
converteix en monosulfoaluminat. 

 
• En les mostres de referència l'etringita cristal·litza abans i també 

evoluciona a monosulfoaluminat més ràpidament, fet que posa de 
manifest que l'hidratació en les mostres sense llot evoluciona més 
ràpidament. 

 
• La Portlandita és quasi inexistent a final de presa i és a 24 hores del final 

de presa quan la fase hidratada es presenta en major proporció. La 
major abundància en les mostres de referència de CH posa de manifest 
que les reaccions d'hidratació de les mostres amb llot són més lentes. 

 
• Les mostres addicionades amb llot mostren menors velocitats 

d'hidratació que les mostres de referència, ja que les proporcions de CH 
són més elevades en el patró de referència.  S'assoleixen intensitats del 
doble respecte les mostres amb llot i dins d'aquestes, les mostres amb 
més percentatge de llot són les que mostren menys abundància de CH. 
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• Estudis realitzats amb addició de llot on s'han pres i analitzat mostres a 
60 i 90 dies confirmen que el procés d'hidratació és estàndard i que no 
s'observen diferències apreciables en l'abundància o proporció 
d'espècies cristal·lines resultants de l'hidratació del ciment a aquestes 
edats (Herrero, S. 2006). Per tant, podem dir que a mesura que avança 
el procés d'hidratació cap a edats superiors a 28 dies, l'abundància i/o 
cristal·línitat dels productes d'hidratació en les mostres amb llot és molt 
semblant i difícilment diferenciable a traves de DRX de les mostres 
sense addició de llot.   

 
• Respecte al tipus de llot, les diferències més remarcables les trobem 

entre les mostres amb llot de Vic i Rubí respecte el patró de Referència 
on la hidratació del CH és clarament més lenta i la fase etringita 
reacciona amb el C3A més tard. Les mostres amb addició de llot de 
Montornès tenen una tendència més semblant a la referència tot hi que 
les intensitats del pic CH continuen sent menors. 

 
• La menor abundància i cristal·linitat de CH en les mostres que 

incorporen llot, lligada a la major quantitat de C3S que queda per 
reaccionar, ens determina implícitament una menor resistència 
d'aquestes mostres. En estudis anteriors, s'han realitzat provetes amb 
addició de llot on les resistències a flexotracció en mostres de 28 dies i 
5% de llot baixaven de l'ordre de 2MPa i les resistències a compressió 
es reduïen gairebé a la meitat. Aquestes dades ens confirmarien 
l'hipòtesi.  

 
• Les mostres amb addició de cal apagada al llot presenten espectres de 

difracció gairebé idèntics als espectres obtinguts de l'assaig sense cal. El 
poder inhibidor i/o destructor de la matèria orgànica de la cal apagada és 
poc eficient ja que la reducció en temps de presa és poc significativa. 
Les velocitats d'hidratació son les mateixes que les mostres que no han 
estat tractades, ja que es generen els mateixos productes d'hidratació 
amb les mateixes intensitats de pic en temps similars. 

 
• Les diferències en les concentracions de metalls presents en els llots 

poden donar lloc a l'addició, la substitució o la precipitació de nous 
compostos que actuïn com a retardant en la hidratació del ciment. 

 
• En els espectres amb addició de llot observats, s'ha identificat la fase Cr-

Etringita com a nou compost provinent de la substitució del CrO4
2- al 

SO4
2-  en la fase Etringita. Aquest fet ens demostra que els ciments amb 

llot experimenten una disminució en les velocitats d'hidratació, amb les 
conseqüents variacions en les resistències mecàniques dels mateixos, 
però a la vegada, ens està demostrant que s'està creant un aïllament 
dels residus perillosos, especialment dels metalls pesats. Per tant, la 
tècnica de estabilització/solidificació basada en el ciment ha demostrat 
ser efectiva en aquest camp.  
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4.3- Valoració de l'estabilització/solidificació de residus del sistema llot 

sec- ciment i influència del tipus de ciment utilitzat. 
 
 
Cal tenir en compte que el ciment utilitzat (CEM II/A-L 42,5R), conté una 
addició de filler calcari, aquesta addició pot afavorir l'Estabilització/Solidificació 
dels metalls pesats presents en el llot. Utilitzant les dades obtingudes a partir 
dels assaig de DRX es discutirà l'efecte d'aquesta addició.  
 
L'efecte que produeix l'addició de calcària finament dividida és principalment 
físic i la seva presència incrementa el grau d'hidratació dels principals 
components del clínker.  
 
A mesura que augmenta la quantitat i finor de la calcària accelera la hidratació 
del C3S i el C-S-H incorporant-la en part a la seva estructura.  
 
El filler promou nous centres de nucleació del CH (Soroka, I., Stern, W. 1976) i 
genera la formació de carboaluminats de calci com a conseqüència de la 
reacció del  CaCO3 de la calcària amb el C3A del clínker (Ramachandran, V., 
Zhang, C. 1986).  
 
A continuació es discuteix la capacitat d'aquest ciment per estabilitzar ions 
metàl·lics provinents de la depuració d'aigües residuals.   
 
Els llots utilitzats i caracteritzats en el capítol 2 d'aquesta tesina mostren en els 
assaigs de lixiviació alts continguts en Cr i altres metalls pesats. La mescla dels 
llots amb el ciment, en el procés d'hidratació, tendeix a retenir els metalls 
pesats en l'estructura dels productes d'hidratació mitjançant l'addició, la 
substitució o la precipitació de nous compostos.  
 
L'etringita és el compost hidratat amb major capacitat de retenir metalls pesats 
incorporant-los a la seva estructura. El CrO4

2- pot substituir al SO4
2- formant 

crom-etringita (3CaO·Al2O3·3CaCrO4·32H2O) ja que durant la hidratació del 
ciment molts ions CrO4

2- tendeixen a congregar-se a la fase etringita 
(3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O) (figura 4.1).  
 
La Cr-etringita té una estructura similar a l'etringita i en conseqüència els seus 
patrons de DRX presenten grans similituds.  
 
En particular la Cr-etringita es caracteritza pel desplaçament dels pics de 
l'etringita i l'aparició d'un pic característic a d � 4,71  (Bensted, J., Prakash, S. 
1972).  
 
En vàries mostres que contenen addició de llots s'ha pogut comprovar la 
generació d'aquests pics (veure figura 4.2). 
 



Capítol 4                                                                              Discussió de resultats 

�����������������������������������������������������������������������

���

 
Figura 4.1 Aspecte estructural d'un cristall d'etringita i possibles substitucions dels ions en els 
espais tetraèdrics i octaèdrics. Font: Korea Institute of Geoscience and Mineral Resource. Any 
2006. 
 

 
Figura 4.2 Espectres de difracció de les mostres amb addició de llots i la mostra de referència, 
detecció dels pics de l'etringita.  

S'observa que en les mostres amb addició de llot apareix un pic característic 
procedent de l'incorporació del Cr a la fase etringita, aquest fet ens demostra 
l'interacció dels metalls pesats presents en els llots i la seva 
estabilització/solidificació mitjançant algun dels mecanismes prèviament definits 
com l'addició, la substitució o la precipitació de nous compostos. Implícitament 
també es posa de manifest l'alentiment del procés d'hidratació degut a aquests 
mecanismes. S'observa també com en la mostra de referència, aquests pics no 
són identificables degut a que aquesta mostra no conté addició de llot. 

Altres estudis realitzats on s'analitzen mostres que incorporen metalls pesats i 
es comparen les tècniques de estabilització/solidificació per ciments amb 
addició de filler calcari i ciments sense cap tipus d'addició, demostren que: "el 
ciment amb filler calcari és més eficient que el ciment normal per la satisfactòria 
immobilització de metalls pesats" (Trezza, M. 2006).  


