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66..  MMOOSSTTRREEIIGG  DDEELL  RREESSIIDDUU  
  
 
La presa de mostres ha de ser coherent amb els objectius prèviament marcats. Per tal efecte, s'ha 
decidit prendre tres tipus de mostres:  
 
- Mostres dels llots de la bassa de decantació antiga. 

 
- Mostres de l'aigua carregada en materials en suspensió de la sortida del cicló. 
 
- Mostres d'algunes fraccions fines que es comercialitzen a la gravera. 
 
 
 

6.1. Mostreig a la bassa de decantació dels llots 
 
 
Donat que les diferents fraccions dels llots es sedimenten segons la distància al punt d'afluència 
a la bassa, s'ha decidit mostrejar a tres zones diferents d'aquesta. Així doncs es tenen tres tipus 
de mostres: 
 
- Mostra pròxima al punt d'afluència, anomenada Pròxim. 
 
- Mostra de la zona mitja de la bassa de llots, anomenada Mig. 
 
- Mostra de la part més allunyada de l'afluència, anomenada Distal. 
 
Aquestes mostres seran molt útils ja que a partir d'elles es pot estudiar el comportament de les 
diferents fraccions del rebuig i per tant preveure quin tipus de granulomentria serà la més adient 
per ser utilitzada com a matèria primera ceràmica. 
 
 
 

6.2. Mostreig a la sortida del cicló 
 
 
S'ha decidit mostrejar l'aigua carregada en fins de la sortida del cicló ja que és lògic preveure el 
fet que si amb el present estudi, es conclou que el rebuig pot ser utilitzat com a matèria primera 
per la fabricació de ceràmica, el més adient, serà tractar aquesta aigua directament des de la 
sortida del cicló sense fer decantar els llots en una bassa.  
 
A l'estudiar l'aigua carregada en fins de la sortida del cicló, es tindrà una anàlisi global de totes 
les fraccions contingudes en el rebuig actual, a diferència de les mostres corresponents a la 
bassa de decantació. 
 
La presa de mostres s'ha fet en sis dies diferents i per tant es tenen sis tipus de mostres 
anomenades: Sortida Cicló 1(SC1), Sortida Cicló 2 (SC2), Sortida Cicló 3 (SC3), Sortida Cicló 
4 (SC4), Sortida Cicló 5 (SC5) i Sortida Cicló 6 (SC6).   
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Aquestes sis mostres poden donar, de la posterior anàlisi al que seran sotmeses, resultats 
lleugerament diferents ja que poden correspondre a l'explotació de zones de mineralogia o 
granulometria sensiblement diferents. 
 
Al mostrejar el residu a la sortida del cicló s'ha fet un càlcul experimental de la concentració en 
fins de l'aigua que surt. D'aquesta manera s'ha obtingut que la concentració en materials en 
suspensió d'aquesta aigua, que donaran, un cop decantats, els llots és: 
 
 

 Concentració en fins (g/l) 
Sortida Cicló 1 65 
Sortida Cicló 2 49 
Sortida Cicló 3 122 
Sortida Cicló 4 83 
Sortida Cicló 5 54 
Sortida Cicló 6 32 

Taula 3. Concentració en fins de l’aigua a la sortida del cicló. 
 
 
Es comprova que aquestes concentracions no difereixen excessivament del valor de 100 g/l que 
s'ha obtingut al fer el balanç anual de generació de residu i, per tant, aquest es podrà prendre al 
llarg de l'estudi com una dada orientativa fiable. Es corrobora, també, que aquestes sis mostres 
no corresponen totes a un nivell d'explotació d'iguals característiques ja que algunes tenen una 
concentració notablement diferent de les altres. 
 
 
 

6.3. Mostreig de fraccions comercialitzades 
 
 
S'ha decidit mostrejar també algunes fraccions que actualment es comercialitzen a la planta 
d'àrids del Corb ja que, depenent dels resultats de l'anàlisi dels altres dos tipus de mostres, podrà 
ser útil barrejar el residu amb aquestes fraccions per tal de millorar el rebuig i tenir d'aquesta 
manera una matèria primera ceràmica de millor qualitat. 
 
S'ha pres mostra de: 
 
- La sorra paleta 0/3 que s'ha anomenat Sorra Paleta. 
 
- La sorra natural rentada 0/5 que s'ha anomenat Fracció 0/5. 
 
- La sorra 0/4 de matxuqueig que s'ha anomenat Molturat. 
 
Fotografies d'aquestes mostres i de les preses a la bassa de decantació i a la sortida del cicló 
poden consultar-se a l'annex I. 
 
 


