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77..  CCAARRAACCTTEERRIITTZZAACCIIÓÓ  DDEELL  RREESSIIDDUU  
 
 
S'ha decidit caracteritzar el residu obtingut del tractament dels àrids, segons la normativa vigent, 
per tal de conèixer la seva composició química, així com algunes propietats necessàries per a la 
seva posterior classificació segons les categories establertes a l'article 29 de la Llei 6/1993, de 
15 de juliol reguladora dels residus. Interessa classificar el residu ja que d'aquesta manera es 
podrà determinar si la utilització del rebuig com a matèria primera ceràmica és conforme a les 
vies de gestió que la legislació indica un cop el residu ha estat classificat. 
 
La caracterització s'ha realitzat mitjançant dos tests diferents: 
 
- Test de lixiviació - risc potencial del residu segons la normativa vigent a Catalunya. 

 
- Test de lixiviació 'Toxicity Characteristic Leaching Procedure' (TCLP) de la Environmental 

Protection Agency, EPA-US. 
 
En el primer mètode la lixiviació es fa amb aigua de pH neutre, mentre que en el segon mètode 
es realitza amb aigua de pH àcid. S'ha decidit ampliar l'anàlisi de la normativa catalana amb el 
segon mètode, ja que el primer a diferència del segon, no és un test de toxicitat sinó que és un 
test de risc potencial real que no contempla la possibilitat que el reactant sigui àcid. Es pot donar 
el cas que el líquid que lixivii el residu sigui de caràcter àcid si aquest ha estat en contacte amb 
un sòl amb bacteris. Un altre cas, per exemple, que es pot donar la lixiviació en un medi àcid és 
si aquesta es produeix a l'estómac d'un ésser viu que prèviament hagi respirat pols provenint del 
residu. 
 
S'ha caracteritzat tres de les mostres que s'han pres: la Mig, la Distal i la Sortida Cicló 6 (SC 6).  
 
 
 

7.1. Caracterització del residu segons la normativa a Catalunya 
 
 
La caracterització del residu s'ha dut a terme seguint l'ordre d'1 de juny de 1995 sobre 
acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus del Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.2069-30.6.1995. A aquest efecte s'ha avaluat els 
paràmetres més significatius, necessaris per la caracterització, segons els mètodes analítics 
establerts als annexes 3 i 4 d'aquesta ordre. 
 
Les determinacions analítiques que s'han dut a terme han estat: 
 

1. Sobre el residu: 
 

- Pèrdua de pes a 105ºC. 
- Pèrdua de pes a 500ºC - Pèrdua de pes a 105ºC. 
- Concentració dels metalls tòxics: cadmi, coure, arsènic, crom, mercuri, níquel, 

plom i zenc. 
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2. Sobre l'eluat obtingut amb el residu: 
 

- pH (inicial i final de l'eluat). 
- Conductivitat (inicial i final de l'eluat). 
- Concentració de cadmi, coure arsènic, crom, mercuri, níquel, plom i zenc. 
- Concentració d'anions: fluorurs, clorurs, sulfats, nitrits, amoni i cianurs. 

 
Les concentracions dels metalls tòxics presents al residu s'han trobat mitjançant la tècnica 
analítica d'espectroscopia de fluorescència de raigs X. 
 
Per a obtenir l'eluat de les mostres abans esmentades s'ha procedit segons el mètode analític 
proposat DIN 38414-S4 (edició d'octubre de 1984). La determinació de  les concentracions de 
metalls del lixiviat s'ha efectuat mitjançant la tècnica analítica ICP-MS i la determinació de les 
concentracions d'anions, mitjançant el mètode d'espectrofotometria d'absorció. 
 
 

7.1.1. Resultats de les anàlisis sobre el residu 
 
Els resultats que s’han obtingut són: 
 

Mig Distal Sortida cicló 6 
Pèrdua de pes a 105ºC 23% 33% 28% 
Pèrdua de pes a 500ºC - Pèrdua de pes a 105ºC 2.4% 6.4% 4% 
Conc. de cadmi (mg/kg) 0 0  0 
Conc. de coure (mg/kg) 80 100 100 
Conc. d'arsènic (mg/kg) 24 42 29 
Conc. de crom (mg/kg) 72 91 83 
Conc. de mercuri (mg/kg) 0 0 0 
Conc. de níquel (mg/kg) 28 62 49 
Conc. de plom (mg/kg) 18 26 26 
Conc. de zenc (mg/kg) 74 122 100 

Taula 4. Resultats de les anàlisis efectuades sobre el residu segons la normativa catalana. 
 
 

7.1.2. Resultats de les anàlisis sobre l'eluat 
 
Els resultats que s’han obtingut de les anàlisis són: 
 

Taula 5. Resultats de les anàlisis efectuades sobre l’eluat segons la normativa catalana. 

Mig Distal Sortida cicló 6 
Conc. d'arsènic (mg/l) 0.0062 0.0073 0.0089 
Conc. de cadmi (mg/l) 0.0 0.0008 0.0007 
Conc. de coure (mg/l) 0.005 0.009 0.004 
Conc. de crom (mg/l) 0.0004 0.0024 0.000.4 
Conc. de mercuri (mg/l) 0.0 0.0 0.0 
Conc. de níquel (mg/l) 0.001 0.0024 0.0003 
Conc. de plom (mg/l) 0.003 0.0054 0.0028 
Conc. de zenc (mg/l) 0.009 0.018 0.011 
pH inicial 8.76 8.41 8.74 
pH final 8.39 8.25 8.44 
Conductivitat inicial (µS) 211 539 96.9 
Conductivitat final (µS) 229 559 110 
Nitrats (mg/l) 9.68 56.3 1.95 
Amoni (mg/l) 0.055 0.094 0.047 
Nitrit (mg/l) 0.069 0.098 0.035 
Clorurs (mg/l) 6.53 55.4 2.33 
Sulfats (mg/l) 63 116 0.457 
Fluorurs (mg/l) 0.949 1.12 1.18 
Cr VI (mg/l) 0.017 0.028 0.032 
Bor (mg/l) -0.049 -0.039  
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7.2. Anàlisi de l'eluat segons la norma EPA 
 
 
S'ha volgut caracteritzar el residu a partir d'un eluat obtingut seguint el mètode 'Toxicity 
Characteristic Leaching Procedure' establert per la EPA.  
 
Les determinacions analítiques que s'han dut a terme sobre aquest nou eluat han estat: 
 
- pH (inicial i final de l'eluat). 
 
- Conductivitat (inicial i final de l'eluat). 
 
- Concentració de metalls: cadmi, coure arsènic, crom, mercuri, níquel, plom i zenc. 
 
- Concentració d'anions: fluorurs, clorurs, sulfats, nitrits, amoni i cianurs. 

 
Els mètodes emprats han estat els mateixos que s'han utilitzat quan s'ha fet l'anàlisi de l'eluat 
segons la normativa a Catalunya. 
Els resultats que s'han obtingut es presenten a continuació. 
 
 

Mig Distal Sortida cicló 6 
Conc. d'arsènic (mg/l) 0.0055 0.0087 0.0064 
Conc. de cadmi (mg/l) 0.0031 0.0045 0.0088 
Conc. de coure (mg/l) 0.021 0.027 0.040 
Conc. de crom (mg/l) 0.0127 0.013 0.0174 
Conc. de mercuri (mg/l) 0.0 0.0 0.0 
Conc. de níquel (mg/l) 0.0487 0.0542 0.0557 
Conc. de plom (mg/l) 0.0011 0.0096 0.0024 
Conc. de zenc (mg/l) 2.033 0.212 2.710 
pH inicial 6 6 5.98 
pH final 6.41 6.48 6.37 
Conductivitat inicial (mS) 4.68 4.78 4.75 
Conductivitat final (mS) 4.7 4.9 4.81 
Nitrats (mg/l) 12.4 41 8.67 
Nitrits (mg/l) 0.032 0.029 0.039 
Clorurs (mg/l) 2.64 26.5 0.602 
Sulfats (mg/l) 28.9 34.8 -0.978 
Fluorurs (mg/l) 0.492 0.639 0.417 
Cr VI (mg/l) 0.057 0.024 0.038 

Taula 6. Resultats de les anàlisis efectuades sobre l’eluat segons la norma EPA. 
 
 
 


