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22..  AANNTTEECCEEDDEENNTTSS  
 
 
Estudis sobre l'aprofitament dels llots procedents de processos industrials han estat realitzats al 
llarg dels últims anys donat que a la indústria que els genera li interessa treure'n un benefici 
econòmic i despendre-se'n. 
 
De fet, els llots procedents d'estacions depuradores d'aigües residuals urbanes, industrials i fins i 
tot de plantes de potabilització d'aigua ja són en aquests moments, en certes empreses, 
valoritzats mitjançant dues vies. Una d'elles és la seva estabilització amb ciments i addicions 
específiques per crear un lligant que permet obtenir bases i subbases de carreteres i fins i tot 
alguns productes prefabricats. L'altra via de valorització és utilitzar-los com a materials 
ceràmics per a la construcció, donant lloc a nous productes com ara les ceràmiques aïllants i les 
argiles expansives per a formigons alleugerats. En aquest cas concret cal però, establir la 
tecnologia apropiada per evitar les emissions gasoses que es generen i que suposen un risc per a 
la salut ambiental. Cal esmentar en aquest sentit, que el Departament de Física i Enginyeria 
Nuclear de la Universitat Politècnica de Catalunya ha elaborat diferents projectes, sota la 
denominació de Projecte Ecobrik i Projecte Carpowder, que actualment són en fase industrial. 
 
El rebuig en forma de llot que s'estudiarà en el present treball procedent de les plantes de 
tractament d'àrids està, actualment, essent valoritzat com a producte corrector agrícola amb la 
finalitat de remineralitzar i de disminuir la pedregositat del sòl. D'altra banda però, la 
valorització via matèria primera ceràmica que es pretén estudiar en aquest treball es troba encara 
en fase d'anàlisi ja que no hi ha gaires empreses que s'hagin plantejat fins ara aquest tipus de 
reaprofitament. S'ha de dir però, que des de les administracions s'està fomentant la investigació i 
el desenvolupament de tècniques per donar aquest tipus de sortida comercial a aquest 
subproducte resultant de la indústria extractiva d'àrids. 
 
Per altra banda, estudis per a caracteritzar una matèria argilosa com a matèria primera ceràmica 
han estat realitzats en profunditat al llarg dels últims 50 anys. De fet, dels Instituts de 
Edafologia i Fisiologia Vegetal del C.S.I.C. varen sorgir, a partir de l'any 1948, investigadors 
que dirigien els seus treballs al l'estudi de les argiles com a matèries primeres ceràmiques. I, 
durant la primera meitat de la dècada dels anys seixanta, es varen diversificar en els Instituts 
d'Investigació del C.S.I.C. i a les càtedres dels departaments universitaris, les línies i treballs 
d'investigació sobre la mineralogia i la ceramicitat de les argiles [3]. L'estudi doncs, d'un 
material argilós per a ser utilitzat com a material ceràmic ha anat evolucionant i ampliant-se, al 
mateix temps que ho feien les tècniques analítiques de caracterització d'aquesta matèria primera, 
fins a l'actualitat on es tenen definides unes pautes clares a seguir per dur a terme qualsevol 
estudi que es proposi sobre aquest tema. 


