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DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA 
 

Investigadors i investigadores de la Universitat 
Jaume I de Castelló i del Fraunhofer ITEM 
d'Alemanya han desenvolupat i patentat un nou 
procés industrial per a produir quars i altres 
matèries primeres que ho continguen, amb 
toxicitat associada a la sílice cristal·lina respirable 
(SCR) reduïda. La invenció –finançada per la 
Unió Europea a través del Programa LIFE– 
consisteix en el tractament en sec del quars, de 
manera que les seues partícules es tracten amb 
un agent de recobriment per a reduir o anul·lar la 
toxicitat deguda a la SCR, amb l'objectiu 
fonamental de millorar la salut en determinats 
entorns laborals en frenar les malalties 
procedents de l'exposició a la SCR. 
La inhalació perllongada d'altes concentracions 
de SCR pot derivar en la reacció patològica 
denominada silicosis, que en casos crònics pot, al 
seu torn, produir malalties més greus i fins i tot 
ser el precursor de desenvolupament de tumors, 
una problemàtica comuna en diversos sectors 
industrials a nivell internacional. 
L'Agència Internacional per a la Investigació 
sobre el Càncer ha classificat en entorns laborals 
la SCR en forma de quars i cristobalita com 
carcinògena per a humans (categoria 1). El quars, 
en particular és una de les matèries primeres 

industrials més utilitzades perquè en la major part 
dels casos no es pot substituir, bé per raons 
tècniques o econòmiques, donat el seu baix preu i 
les grans quantitats en què es consumeix. En 
termes d'exposició, la SCR és probablement una 
de les substàncies químiques més esteses a 
Europa: milions d'europeus estan exposats a la 
mateixa en els seus llocs de treball. 
El procés desenvolupat inclou l'ús en xicotetes o 
baixes quantitats de diferents agents de 
recobriment, amb o sense catalitzador, per a 
poder seleccionar aquells que millor s'adapten als 
processos en els quals s'utilitza el quars, de 
manera que no modifique significativament el seu 
comportament com a matèria primera en els 
processos industrials i sense que afecte a la 
qualitat del producte final. 
El procés de recobriment es realitza a escala 
industrial, constituint una etapa més del 
processament de pólvores de quars, la qual cosa 
permet la seua utilització directa com a matèria 
primera en processos industrials de diversos 
sectors. La invenció pot ser explotada fàcilment 
per les empreses processadores de matèries 
primeres, ja que la tecnologia desenvolupada es 
pot implementar de forma relativament senzilla en 
els seus processos industrials. 

 
SECTORS D’APLICACIÓ EMPRESARIAL 
La viabilitat d'aquesta tecnologia s'ha estudiat en nombrosos sectors com a frites ceràmiques, pigments 
inorgànics, fosa industrial (motles), adhesius per a materials de construcció i elastòmers. El producte final 
(quars tractat) podria substituir al quars que s'utilitza com a matèria primera en diversos sectors industrials, 
previ estudi del recobriment adequat i de la viabilitat del quars obtingut. 

 
AVANTATGES TÈCNICS I BENEFICIS EMPRESARIALS 
Aquesta tecnologia, per la qual s'obté un quars de baixa o nul·la toxicitat, consisteix en definitiva en la 
substitució d'una substància tòxica per una altra que ho és menys, la qual cosa suposa el major nivell de 
protecció possible i en conseqüència una protecció major dels treballadors. La substitució en origen d'un 
contaminant suposa l'opció preferent en la jerarquia de prevenció de riscos laborals. 
Els principals avantatges d'aquesta tecnologia són: 

• La toxicitat del quars recobert resultant és considerablement menor que la del quars original. 

• La utilització del quars tractat no suposa canvis en els processos de producció ni en els productes. 

• Permet l'aplicació directa en sec, a escala industrial, de l'agent de recobriment sobre el quars. 
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ESTAT DE DESENVOLUPAMENT DE LA TECNOLOGIA 
Prototip industrial. S'estan realitzant proves industrials per a comprovar la seua validació; data final prevista: 
octubre de 2019. 

 
DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL 
Titulars: Universitat Jaume I i Fraunhofer ITEM. Invenció protegida mitjançant sol·licitud de patent europea 
amb referència EP19382177.4 i data de sol·licitud 11/03/2019. 
 
COL·LABORACIÓ BUSCADA 

Desenvolupament i adaptació de la tecnologia a aplicacions concretes mitjançant acords específics i 
posterior acord de llicència. 
 
IMATGES RELACIONADES 
 

  
 

 
 
 

Aquest treball s'ha dut a terme en el marc del projecte LIFE14 
ENV/ÉS/000238 SILIFE - “Production of quartz powders with reduced 
crystalline silica toxicity”, cofinançat pel programa Environment and 
Resource Efficiency de la Comissió Europea 
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Cèsar Viúdez 
Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT) 
Universitat Jaume I de Castelló 
+34 964387669 
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