Planta de valorització
de residus de la construcció:

obtenció d’àrid reciclat rentat per a la fabricació de formigó sostenible
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HERCAL és una empresa constructora sensibilitzada
i compromesa amb el medi ambient des dels seus orígens
Divisions actuals d’Hercal

Moviment de terres
Especialistes en excavacions, reblerts, murs
pantalla, esculleres
l Experiència en el tractament de terres
impactades
l Gestors de residus
l

Enderrocs i demolicions
Demolició de qualsevol tipologia estructural
de gran complexitat tècnica
l Experts en la Gestió Integral de projectes
de demolició
l Experts en gestió de residus en la mateixa
obra
l

Obra civil
Urbanitzacions: àmbit urbà, industrial,...
l Vials: vies verdes, passeigs marítims,...
l Obres hidràuliques: sistemes d’abastament,...
l Estructures: cimentacions, murs,...
l

El Pla Estratègic 20-25, que té com a punt clau la nova Planta de Tractament i Rentat
d’àrid reciclat, aposta per la construcció sostenible com a factor de diferenciació

La planta construïda per HERCAL a Terrassa és el resultat
d’un Projecte d’Innovació Ambiental que busca la valorització
real dels residus de la construcció
Objectiu i implicacions del projecte
Reducció necessitat
dipòsits controlats

Reserva recursos naturals
Un àrid reciclat d’excel·lent qualitat permetrà
reduir la demanda d’àrids naturals, mantenint
les reserves naturals

Obtenció d’àrid
reciclat rentat
per a la fabricació
de formigó

Reducció petjada de carboni
Minimització dels costos de transport de la
sorra i dels àrids al realitzar la seva fabricació
a Terrassa (prop dels centres urbans)

La valorització dels residus de la construcció
garantitza el triatje de residus, reduirà la
necessitat de dipòsits controlats i minimitzarà
el risc d’abocaments incontrolats

Compra pública verda (AAPP)
La disposició d’un àrid reciclat rentat d’alta
qualitat permetrà l’execució de projectes
públics sostenibles, sent una alternativa real
als productes naturals

HERCAL vol contribuir amb el seu projecte a aconseguir l’ODS 11 “Ciutats i comunitats
sostenibles” i l’ODS 12 “Producció i consums responsables”

El Projecte d’HERCAL busca anar més enllà del triturat
i cribratge tradicional, on l’ús es limita al reblert de rases
i bases per explanacions
Valorització real del residu de la construcció

t

Material d’enderroc procedent d’enderrocs i
demolicions d’obres de construcció

Tractament actual

Tractament Planta Terrassa

Triturat tradicional, apte per a reblert de rases
i bases per explanacions

Valorització real de l’àrid, apte per a la fabricació
de formigó sostenible així com d’altres aplicacions més respectuoses amb el medi ambient
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Matèria primera

A data d’avui, ja es viable obtenir àrid reciclat rentat de
bona qualitat, apte per a la fabricació de formigó sostenible
Punt de situació del projecte
Línies de treball operatives
4

Formigó sostenible no estructural amb el 100% d’àrid
reciclat (HRM-20, HRL, ...)

4

Formigó sostenible estructural amb un 20% d’àrid
gruixut reciclat (HRA-25, HRA-30, ...)

4

Murs mòbils de formigó sostenible (100% àrid reciclat)

Primeres aplicacions

Les instal·lacions de la Planta de Can Barba inclouen una Planta de Formigó des de la
qual s’està subministrant formigó amb àrid reciclat a les obres de la zona

Les possibilitats d’ús de l’àrid reciclat que es tractarà
i rentarà a la planta de Can Barba són il·limitades,
donada la seva excel·lent qualitat
Possibilitats d’ús de l’àrid reciclat
Formigó estructural sostenible
Seguint les passes de la resta de països
europeus, s’està treballant per anar més enllà
de les restriccions actuals que imposa l’Annex
15 de la EHE-08

l

Mobiliari urbà

Prefabricats de formigó amb àrid reciclat

Bancs d’àrid reciclat
l Papereres de formigó amb àrid reciclat
l Fanals de formigó amb àrid reciclat
l Pilons de formigó amb àrid reciclat
l Etc...

Llosetes amb àrid reciclat
l Llambordes d’àrid reciclat
l Vorades d’àrid reciclat
l Rigoles d’àrid reciclat
l New jerseis de formigó amb àrid reciclat
l Etc ...

l

Paviments formigó àrid reciclat
Formigó imprès d’àrid reciclat
l Formigó polit d’àrid reciclat
l Paviments industrials d’àrid reciclat
l Etc...
l

l

Elements de jardineria
Fonts de formigó reciclat
l Taules de formigó amb àrid reciclat
l Testos de formigó amb àrid reciclat
l Etc...
l

El Projecte ha aconseguit rebre el suport directe
i la col·laboració d’institucions punteres que promouen
la investigació i la sostenibilitat
Institucions involucrades en el Projecte

Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial

Universitat Politècnica
de Catalunya

Finançament per a:

Projecte d’Investigació i desenvolupament:

4Projecte d’Investigació i desenvolupament:

4Dtra del Projecte: Miren Etxeberria

formigons sostenibles amb àrid reciclat

4Projecte d’inversió: Implantació de noves
tecnologies per a la producció d’àrids i
formigons reciclats i sostenibles

4Objectiu: Fabricació de formigó d’excel·lent qualitat amb
àrids reciclats

4Grau d’avanç del projecte:
Fase laboratori: 90% finalitzada
l Fase escala real: en execució
l

Fruit del projecte realitzat amb la UPC, hem obtingut el segell de PIME INNOVADORA

La planta de tractament i rentat d’àrid reciclat d’HERCAL
ha estat dissenyada sota la premissa de màxima sostenibilitat
Criteris de disseny Planta de Tractament

Maximització del reciclatge dels residus de
la construcció, demolició i excavació

Reaprofitament de l’aigua de pluja
en el procés constructiu mitjançant dipòsits
d’emmagatzematge d’aigua

Objectiu impacte zero en la generació de pols
en planta mitjançant sistemes
de nebulització i regat

Eliminació d’impropis: argila, metalls, cautxú,
plàstics, materials orgànics, paper i poliestirè

Reducció de la petjada de carboni del seu procés
d’explotació mitjançant la producció de sorra i
àrids reciclats més a prop del mercat

Reutilització de tot el volum d’aigua utilitzada
mitjançant les millors tècniques disponibles

Del procés de tractament i rentat de residus
de formigó de la construcció s’obtenen graves
i sorres reciclades de formigó
Línia de productes 1: àrids reciclats de formigó

Sorra reciclada

“Garbancillo” reciclat

Grava reciclada

Del procés de tractament i rentat
de residus mixtes de la construcció
s’obtenen graves i sorres reciclades mixtes
Línia de productes 2: àrids reciclats mixtes

Sorra reciclada mitxa

“Garbancillo” reciclat mixte

Grava reciclada mixta

Una aposta per la valorització dels residus de la construcció
Gràcies!

