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La indústria extractiva d'àrids genera grans quantitats de residus en forma de llots. Aquests són el resultat 
del rentat, amb aigua, dels materials que s'extreuen del medi natural. En efecte, aquestes aigües utilitzades 
per alliberar els àrids de les fraccions de mida més fina són conduïdes cap a basses a on els fins que s'hi 
troben en suspensió es decanten tot produint, per un cantó, grans volums de llots que resten 
emmagatzemats, i per l'altre, importants cabals d'aigües que retornen al medi natural d'on havien estat 
prèviament bombejats. 
El resultat doncs, del tractament dels àrids en plantes és la generació de grans volums de llots dipositats 
en basses. Els problemes que es deriven d'aquesta deposició són: 
1. Els residus en forma de llots resten emmagatzemats ocupant grans extensions de terreny que podrien 

ser aprofitats per a altres usos que comportessin un benefici per la gravera. 
2. Les basses són un element difícil d'integrar en la futura restauració que tota gravera ha de dur a terme 

un cop s'acabi l'explotació dels àrids.  
3. La decantació dels llots crea una capa de material argilós impermeable que modifica les propietats 

del sòl i per tant la xarxa de flux del medi. 
4. Les aigües resultants del rentat dels àrids, un cop que els materials fins que s’hi troben suspensió es 

decanten en basses, retornen al medi natural. D'aquesta manera resulta que el circuit de l'aigua 
emprada al procés de tractament dels àrids és principalment obert, és a dir, que no hi ha un 
reaprofitament del recurs hídric que s'extreu del medi natural, fet que comporta un cost econòmic 
important per la gravera.  

Tenint en compte aquests problemes derivats del rentat dels àrids, el que s'ha estudiat al llarg de la present 
tesina és el reaprofitament del residu generat, com a matèria primera ceràmica. Per a tal efecte, s'ha 
treballat amb el residu generat a la Planta d'àrids del Corb de l'empresa SORIGUÉ SA que explota les 
graves d'una terrassa del riu Segre al seu pas per la Plana del Corb (Balaguer, Lleida). 
Al començar la tesina s'ha mostrejat el residu produït a la planta i s'ha classificat segons la normativa 
ambiental vigent a Catalunya. Seguidament s'han realitzat una sèrie d'anàlisis del rebuig amb l'objectiu de 
caracteritzar el residu i poder concloure si aquest pot ser reaprofitat i valoritzat tot utilitzant-lo com a 
matèria primera ceràmica. A partir d'aquestes anàlisis s'ha determinat: la distribució granulomètrica, la 
classificació textural, la pèrdua de pes a diferents temperatures i la composició mineralògica i química del 
residu. A part d'aquestes anàlisis també s'han realitzat experiències de tractament tèrmic en provetes 
ceràmiques fetes amb el rebuig per tal de conèixer la contracció lineal i la capacitat d'absorció d'aigua i la 
temperatura de cocció òptima de les peces ceràmiques que es podrien fabricar amb el residu. 
El resultat de les anàlisis ha estat satisfactori ja que, a partir d'ells, s'ha pogut concloure que el residu 
obtingut del rentat dels àrids es pot utilitzar com a matèria primera ceràmica garantint la fabricació d'un 
producte ceràmic de qualitat sempre i quan s'hi afegeixi algun tipus d'argila silícica, com pot ser la 
caolinita. 
A continuació s'ha analitzat la viabilitat de prendre el residu emmagatzemat a la bassa de decantació per a 
ser després transportat cap a una planta de producció de ceràmica. El resultat d'aquest estudi ha estat 
negatiu ja que s'ha conclòs que l'explotació dels llots de la bassa és totalment inviable degut a la humitat i 
plasticitat d'aquests. Com a conseqüència s'ha proposat prendre el residu en forma d'aigua carregada en 
materials en suspensió just al final del procés de rentat, abans de ser conduït a la bassa de decantació. Per 
tal de separar els fins de l'aigua, s'ha plantejat instal·lar a la planta de tractament dels àrids un sistema 
adient per espessir aquestes aigües, per decantar els materials fins en suspensió que hi tenen i per, 
finalment, disminuir la humitat dels materials decantats. D'aquesta manera, l'equip que hauria de prendre 
l'aigua recollida del procés de rentat hauria de constar d'un decantador/espessidor que amb l'ajuda d'un 
floculant espessís aquestes aigües tot decantant-ne els materials en suspensió, i d'un filtre premsa que 
separés, d'un costat l'aigua, i de l'altre les argiles dels llots decantats obtenint, així, un producte 
pràcticament sec. 
Aquesta proposta tècnica ha estat acompanyada d'un estudi d'impacte ambiental i d'un estudi econòmic. A 
partir d'aquest últim, s'ha calculat el preu a que s’hauria de vendre la tona de residu sec per tal de 
recuperar la inversió que l'empresa hauria de realitzar en la compra de la nova maquinària. Els resultats 
d'ambdós estudis han estat positius. 


