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Resum 

A l’actualitat existeixen a Catalunya 328 estacions depuradores (EDARS), que tracten uns 
675 milions de m3 d’aigua residual a l’any, i generen de l’ordre de 1,5 milions de tones de 
residus en forma de fang fresc (biosòlid). 

El fang generat és un residu líquid, amb una humitat entre 94-98%. Aquesta característica 
dificulta la seva gestió i fa necessari reduir el contingut d’aigua mitjançant diversos 
tractaments. Una vegada eliminada part de l’aigua, que varia en funció del tractament 
aplicat, la quantitat de fang queda reduïda a unes 426.706 t/any amb graus de sequedat 
que van des del 25 al 85%. 

L’actual model de gestió del residu a Catalunya es fonamenta en tres vies, la reutilització 
agronòmica i l’abocament controlat. Un 69% de la producció es destina a l’agricultura i 
jardineria, ja sigui per aplicar directament o en forma de compost. De l’ordre del 29% es 
diposita en els diferents abocadors controlats existents al territori i només de l’ordre d’1% 
restant es valoritza energèticament, en forma de combustible sòlid. 

El previsible increment en la producció del residu en els propers anys, la saturació dels 
abocadors, i el més que probable enduriment de la normativa sobre el seu aprofitament 
en l’agricultura, indiquen que l’actual model no serà sostenible a mig termini fent 
necessària la implantació d’un nou model que aprofiti una de les principals 
característiques del residu, el seu potencial energètic.  

El projecte, a partir d’un ampli desenvolupament bibliogràfic, defineix un sistema  de 
tractament que permet aprofitar energèticament el fang que actualment es destina als 
abocadors mitjançant l’aplicació de processos d’assecat tèrmic per tal d’assolir un grau de 
sequedat adequat, de gasificació per obtenir gas que una vegada condicionat s’utilitzarà 
com a combustible per alimentar motors per a la producció energètica, concretament 
6,1MW d’electricitat i 5,25MW de calor.  

El procés de gasificació genera residus, bàsicament, cendres, els quals per la seva 
composició seran vitrificats obtenint un material inert, que pot comercialitzar-se per a la 
fabricació de formigó i altres materials del camp de la construcció. 

La implantació d’aquest sistema permetria deixar de dipositar unes 126.420 t/any de fang 
als abocadors i obtenir energia renovable, amb el corresponent benefici ambiental, 
econòmic i social. 
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1. GLOSSARI 

ACA. Agència Catalana de l’Aigua. Empresa Pública encarregada de la gestió del cicle de 
l’aigua a Catalunya. 

Aire. Barreja de gasos que constitueix l’atmosfera terrestre. Conté 78% de N2, 21% de O2 
i 1% d’altres gasos de composició variable en funció de les condicions atmosfèriques. 

Absorció. Procés pel qual una substància s’integra en una altra a escala molecular i s’hi 
difon homogèniament. 

Adsorció. Procés pel qual una substància s’adhereix a la superfície d’una altra a causa 
de les forces residuals físiques i/o químiques. 

Aigua residual. Aigua que ha estat usada i ha sofert alguna contaminació, de tipus 
antròpic o natural, limitant  els seus usos posteriors. 

Bacteri. Ésser viu procariòtic (sense nucli diferenciat) d’alta versatilitat metabòlica, que 
intervé decisivament en la reducció de càrrega orgànica de les aigües residuals. 

ASTM. Societat Americana per a l’assaig de materials. 

Biodegradació. Procés biològic exotèrmic de descomposició de la matèria orgànica. 

Biosòlid de depuració. Fang, llot. Residu de consistència líquida o pastosa, amb gran 
contingut d’aigua, originat en un procés de depuració d’aigües residuals. 

Cendres. Elements no combustibles que es generen en un procés de gasificació o de 
combustió. La porció de les cendres que són arrossegades pels gasos generats en un 
procés de gasificació o combustió, es denominen cendres volants. 

Coagulació. Efecte de l’addicció a l’aigua de sals de metall (Al, Ca, Fe), que al 
desestabilitzar els col·loides afavoreixen l’agregació de les partícules sòlides. 

Coc. Residu sòlid, lleuger i porós, produït per la destil·lació dels carbons. 

Compost. Producte orgànic higienitzat i parcialment estabilitzat procedent d’una 
transformació microbiològica dels residus orgànics sota condicions controlades. 

Contaminació de l’aigua. Matèries, organismes i/o formes d’energia que alteren les seves 
propietats, estructura i funció. 
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Cracking. Procés de transformació de determinades fraccions hidrocarbonades en 
d’altres més lleugeres per efecte combinat de la temperatura i de la pressió. 

Cogeneració. Producció i aprofitament simultani d’electricitat i calor. 

Digestió de fangs. Procés biològic pel qual la matèria orgànica present al fang es 
descomposa per l’acció dels microorganismes en compostos més senzills. 

Depuració de l’aigua residual. Reducció o eliminació de la seva càrrega contaminat. 

Endotèrmic. Procés acompanyat d’absorció de calor. 

Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR). Instal·lació destinada a la reducció de 
la càrrega contaminant de les aigües residuals abans de ser abocades a un medi 
receptor. 

Exotèrmic. Procés acompanyat de despreniment de calor. 

Fermentació. Procés de transformació d’un substrat orgànic per  mitja d’enzims, bacteris 
i/o fongs. 

Floculació. Operació posterior a la coagulació consistent en afegir a les aigües residuals 
compostos orgànics (polielectrolits) per formar agregats sòlids més densos i més grossos, 
anomenats flòculs, que afavoreixin la seva separació de l’aigua per mitja de sedimentació 
o filtració. 

Gas de síntesi. Gas de baix poder calorífic obtingut d’un procés de gasificació o la 
combustió d’una matèria primera. 

Grau de sequedat. Paràmetre que mesura el contingut de matèria seca del biosòlid, 
expressat en tant per cent. També s’interpreta com la concentració de matèria seca. 

Hidròlisis. Descomposició de determinades substàncies, per l’acció de l’aigua. 

Matèria Fresca. Forma comuna per referir-se als fangs no deshidratats. 

Matèria Seca. Forma comuna per referir-se a la fracció seca continguda als fangs. 

Línia d’aigües. Conjunt de processos, conduccions i equips, amb  els quals s’ opera 
sobre les aigües residuals per depurar-les. 

Línia de fangs. Conjunt de processos, conduccions  i equips, amb els quals s’ opera 
sobre els fangs, tant per minimitzar el seu volum com per obtenir una qualitat més idònia 
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en funció del seu destí final. 

Lixiviat. Concentració de contaminant que resulta d’un procés de separació d’un o més 
components d’un material sòlid mitjançant l’acció d’un dissolvent. 

Metall pesant. Metalls que tenen un pes atòmic relativament alt i una densitat superior a 
5g/cm3. Poden estar presents en les aigües residuals i són potencialment tòxics, 
persistents i bioacumulables. En determinades concentracions poden provocar alteracions 
sobre les cèl·lules, modificant la seva fisiologia, reduint o eliminat la seva capacitat 
reproductiva i/o les seves funcions metabòliques. 

mg. 10-3 grams. 

Pellet de fang. Fang sec conformat en forma esfèrica o cilíndrica de 1-10mm de diàmetre 
amb una sequedat del 80% o superior. 

Població equivalent (e_h). Població obtinguda a partir de la carrega contaminant 
biodegradable (DBO5) de l’aigua residual, considerant que cada habitant genera 60g de 
matèria orgànica biodegradable i dia. 

Poder calorífic. Quantitat de calor que s’allibera per unitat de volum durant la combustió 
d’una matèria primera. En els combustibles gasosos que contenen hidrogen i en 
conseqüència vapor d’aigua es distingeix entre un poder calorífic superior i un inferior. El 
superior (PCS) representa la quantitat de calor total produït per la combustió d’una unitat 
de massa o volumen de gas que inclou el calor recuperat al condensar el vapor d’aigua i 
l’inferior (PCI) que ha diferència del PCS, no inclou el calor recuperat al condensar el 
vapor d’aigua. 

Ppm. Parts per milió. 

Residu. Matèria sobrant transformada o no, que s’obté d’una operació física o química, 
juntament amb el producte objectiu. 

Valoritzar. Transformar totalment o parcialment un residu en una matèria primera o en un 
producte. 

Vitrificació. Transformació d’un residu inorgànic en un vidre, mitjançant un tractament 
tèrmic a altes temperatures (≈ 1.300ºC). 
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2. Prefaci  

2.1. Motivació 

El desenvolupament de la societat actual està íntimament lligada a dos aspectes molt 
importants, la sostenibilitat energètica i la medi ambiental. 

Les activitats industrials i socials incrementen any rere any la demanda energètica i la 
generació de residus de tot tipus. Un exemple és que a Espanya el consum de 
combustibles com el petroli o el gas natural, utilitzats per a la producció d’energia, s’ha 
incrementat respecte l’any 1990 en un 60% i un 25% respectivament. 

En les últimes dècades, l’optimització dels processos industrials, l’ implantació de noves 
tecnologies i la promoció de polítiques de control medi ambiental i del consum energètic 
amb obert una tímida via cap al desenvolupament sostenible de la nostra societat.  

Malgrat tot en el camp específic dels residus continua sent molta la quantitat que no és 
reintroduïda a la natura o als processos industrials. Aquesta situació no es deguda, en la 
majoria dels casos, ni a les característiques del residu i a la manca de tecnologia adient 
que ho possibiliti, ja que si observen els residus que produeix una societat moderna es 
comprovarà que són majoritàriament de naturalesa orgànica i en conseqüència 
susceptibles de generar energia o el que és el mateix potencialment valoritzables. La raó 
a aquesta situació és el cost econòmic que pot suposar la reintroducció del residu en la 
cadena productiva. 

És lògic pensar que una de les vies per fer sostenible energèticament i medi 
ambientalment el desenvolupament humà és l’aprofitament dels màxims residus per la 
producció energètica, ja que el benefici, serà com a mínim doble, per un costat es reduiria 
considerablement la quantitat de residus destinats als abocadors i d’altre banda es 
reduiria el consum dels recursos naturals al produir i utilitzar una energia alternativa. 

En conseqüència les polítiques medi ambientals del “primer món” no haurien de 
considerar la valorització energètica dels residus com una possibilitat més en la seva 
gestió sinó que s’ha de convertir en un dels seus principals objectius. 

Això comportaria la transformació del residu en una matèria primera, substitutiva de les 
tradicionals, fet que permetria mantenir els recursos naturals o explotar-los de manera 
més racional. 
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3. Introducció 

3.1. Objectiu del projecte 

Els objectius principals del projecte són en primer lloc mostrar que amb la depuració de 
les aigües residuals és genera un residu que en gran part és dipositat en abocadors 
controlats malgrat que presenta, gràcies a la seva composició, un important potencial 
energètic i en segon lloc que aquest residu degudament tractat, amb l’aplicació de 
processos d’assecatge tèrmic, gasificació i vitrificació, permet obtenir energia elèctrica i 
tèrmica aprofitables en part pels processos esmentats configuren un sistema de 
valorització amb zero producció de residus sòlids ja que els generats en la transformació 
poden ser tractats mitjançant un procés de vitrificació, obtenint un material sòlid (vitrificat) 
aprofitable com a component en la fabricació de diversos elements o materials del camp 
de la construcció. 

Els objectius complementaris del projecte són: 

1. Millorar el coneixement de la natura procedència i gestió del biosòlid de 
depuració. 

2. Mostrar que l’actual gestió del residu és insuficient i pot arribar a no ser no 
sostenible a mig termini. 

3. Mostrar que el sistema de valorització proposat és medi ambientalment 
sostenible. 

4. Mostrar que el sistema de valorització proposat  és energèticament viable. 

5. Mostrar que el sistema de valorització proposat és econòmicament viable. 

3.2. Abast del projecte 

El projecte desenvolupa els següents aspectes: 

 Origen i característiques del residu (biosòlid) procedent de la depuració de les 
aigües residuals urbanes. 

 Programa de gestió d’aquest residu implantat a Catalunya: 

- Producció i destí actual. 
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- Vies de valorització. 

- Àmbit normatiu. 

 Desenvolupament d’un sistema de valorització complerta del residu 

 Anàlisis teòric dels diferents processos del sistema de valorització, assecat tèrmic, 
gasificació i vitrificació. 

 Anàlisis teòric de la cogeneració energètica del sistema. 

 Valorització del producte obtingut de la vitrificació dels residus generats pel 
sistema. 

 Desenvolupament esquemàtic del sistema de valorització complerta del fang de 
depuració. 

 Aspectes medi ambientals del sistema de valorització proposat. 

 Viabilitat econòmica del sistema 
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4. Caracterització del residu 

4.1. Origen del residu 

Amb la implantació de la Directiva 91/271/CEE, - que estableix l’obligació de depurar les 
aigües residuals de poblacions de més de 2.000 habitants equivalents (e_h) abans de 
l’any 2005 -, a Catalunya és comença, a l’any 1992, la construcció d’un gran numero 
d’estacions depuradores d’aigües residuals (EDARS). L’objectiu d’aquesta Directiva que 
fixa, entre d’altres, els límits de qualitat de l’aigua per poder ser retornada al medi natural, 
és molt clara, preservar el medi ambient i evitar la seva progressiva degradació per 
l’efecte negatiu de les aigües residuals generades en les activitats humanes. 

Per assolir aquests límits és indispensable sotmetre a les aigües residuals a tot un seguit 
de processos que redueixin la seva contaminació.  

Les estacions depuradores són instal·lacions on es concentren i s’apliquen els processos 
de tractament necessaris per reduir la contaminació de l’aigua. La depuració de l’aigua 
residual consisteix de forma genèrica en la separació dels diferents elements contaminats 
que conté per  retornar-li una certa qualitat “normativa”. 

Els fangs o biosòlids de la depuració són, bàsicament, els residus que s’obtenen de 
l’aplicació dels diferents processos per tractar l’aigua residual.  

El Catàleg de Residus de Catalunya (decret 34/1996) els classifica com a residu no 
especial i en conseqüència el seu tractament només dependrà del seu ús posterior i no de 
la seva naturalesa. 

Els fangs de depuració es caracteritzen principalment pel seu elevat contingut d’aigua i de 
matèria orgànica, però també conté diferents metalls i microorganismes. En el moment de 
la seva producció, el contingut d’aigua representa de l’ordre del 95-97% del seu pes, 
circumstància  que influeix directament en el seu volum i en les seves característiques 
mecàniques i en conseqüència en la seva manipulació, transport, tractaments posteriors i 
aplicació final.  

A Catalunya els fangs es generen, bàsicament, a partir de dos tipus de tractament de 
depuració, el fisicoquímic i el biològic.  

En el tractament fisicoquímic (veure figura 1. Font: ACA), els biosòlids es formen quan les 
partícules sòlides contaminats més grans, que es troben en suspensió en les aigües 
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residuals, sedimenten per fenòmens purament físics o amb l’ajuda de reactius químics 
que afavoreixen la floculació i coagulació entre partícules, augmentant la seva mida i 
millorant en conseqüència la seva capacitat de sedimentació. Els residus produïts a partir 
d’aquest tractament s’anomenen biosòlids o fangs primaris. 

 
Figura 1. Línies de tractament d’una EDAR fisico-química 

En el tractament biològic (veure figura 2. Font: ACA), les partícules sòlides en suspensió i 
les dissoltes, es fixen i es metabolitzen, en les condicions adequades, per acció dels 
microorganismes presents a l’aigua. La suma de les partícules sòlides, matèria orgànica 
metabolitzada, matèria inorgànica i microorganismes es coneix com a biomassa, la qual, 
separada de les aigües residuals per sedimentació constitueix els denominats fangs 
biològics o secundaris.  

En aquest tipus de tractament no tota la biomassa generada se separa, només l’excedent, 
la resta és recirculada en el sistema de depuració ja que proporciona els microorganismes 
necessaris per a la metabolització de la matèria orgànica que aporta el cabal continu 
d’aigua residual. 

La combinació de tots dos processos, fisicoquímic i biològic, és possible amb la qual cosa 
no és estrany, en funció de les necessitats, trobar que els processos biològics estan 
precedits d’un tractament fisicoquímic, fent el sistema de depuració més eficient. El fang 
resultant de la combinació de tots dos processos rep el nom de biosòlid o fang mixt. 

Actualment són poques les depuradores a Catalunya que únicament utilitzen un  
tractament fisicoquímic i en general o bé combinen el dos tractaments o són estrictament 
biològiques. 

Linia d’aigües 

Linia de fangs 
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L’aplicació d’un tractament o un altre, condicionarà tant les característiques, com el volum 
del fang produït, el fang fisicoquímic, per exemple, presenta una major concentració de 
clorurs i de ferro degut a l’addicció de coagulants i floculants, mentre que amb tractament 
biològic aquests elements pràcticament no apareixen, però per contra es genera major 
volum de fangs, degut a que la massa microbiana se suma a les partícules ja existents a 
l’aigua residual. 

 
Figura 2. Línies de tractament d'una d’EDAR biològica 

A la taula 1 [1] es relaciona el numero d’estacions depuradores existents a Catalunya en 
funció del tipus de tractament aplicat, la població equivalent i el volum d’aigua tractats. 

 

 

 

 

 
Taula 1. Depuradores segons tipologia de tractament  

En aquesta taula s’observa que el tractaments biològic és el més implantat, ja que són de 
funcionament més flexible i tenen millors rendiment. Els tractaments fisico-químic han 
estat progressivament substituïts pels tractaments biològics i en poc temps serà una 
tecnologia que no s’utilitzarà per les aigües residuals urbanes. 

D’igual manera les EDARS que combinen els tractaments fisico-químic i biològic són 

Tipus Nombre Volum tractat 
(m3)

Població 
equivalent     

(e_h)
1 361.493 2.070.000

320 1.488.686 8.580.000
7 895 690

Total 328 1.851.074 10.650.690

FISICOQUÍMICA

ALTRES TRACTAMENTS
BIOLÒGIQUES

EDARS A CATALUNYA (2005)

Linia d’aigües 

Linia de fangs 
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minoritàries i no arriben al 5% (10-15 EDARS) del total i amb el temps també seran 
substituïdes per tractaments biològics únicament..  

La població o habitants equivalent (e_h) és aquella que s’obté a partir de la càrrega 
orgànica que arriba a l’EDAR considerant que una persona genera 60g/dia de matèria 
orgànica. És a dir una, per exemple, depuradora que tracti 1.000m3/dia d’aigua residual 
amb 250g/m3 de matèria orgànica, diem que tractaria les aigües residuals de 4.166 
habitants equivalents. Aquest concepte permet transformar el consum industrial en 
habitants. 

4.2. Processos de condicionament del fang 

A la sortida de la decantació (veure figures 1 i 2), la concentració del biosòlid, amb 
independència del tractament de depuració aplicat, és de l’ordre del 2-3%, la resta és 
aigua, es a dir són, en primera instància, residus pràcticament líquids. 

L’aigua present genera molts problemes, de volum i manipulació i en conseqüència és 
lògic que abans de plantejar-se qualsevol tipus d’ús o valorització sigui necessària la seva 
deshidratació per tal d’assolir els següents objectius: 

- Reduir el volum d’aigua per millorar el seu emmagatzematge i transport. 

- Estabilitzar-los per minimitzar problemes derivats de la fermentació i 
degradació. 

- Obtenir una textura i consistència adequada que millori la seva 
manipulació. 

4.2.1. Deshidratació del fang 

De forma genèrica la deshidratació consisteix en la reducció del contingut d’aigua en el 
fang, que es pot presentar com aigua lliure, però també en part lligada als col·loides, 
microorganismes i compostos químics orgànics i minerals.  

Els tractaments més comuns per deshidratar el fang són els següents, 

Espessiment 

Elimina l’aigua lliure, no enllaçada, generalment per efecte de la gravetat. Les 
concentracions de biosòlid obtingudes oscil·len entre un 5-7%. L’espessiment es realitza 
bàsicament per dos sistemes, 
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- Gravetat. El biosòlid se separa de l’aigua per sedimentació degut a la 
diferència de densitats. 

- Flotació. El biosòlid se separa de l’aigua mitjançant la injecció d’aire (a la 
barreja aigua-fang) que modifica la densitat del fang i permet la seva 
separació per flotació. 

El fang espessit (veure figura 3. Font: ACA) encara presenta una consistència 
pràcticament líquida. El sistema més utilitzat, pel seu reduït cost i simplicitat de 
manteniment, és el espessidor de gravetat si bé són moltes les depuradores d’última 
construcció que no ho contemplen en les seves línies de tractament degut als seus baixos 
rendiments optant directament per la deshidratació mecànica. 

 

Figura 3. Fang espessit 

Deshidratació mecànica 

L’aigua capil·lar i col·loïdal, a diferència de la lliure no pot ser eliminada per mitja d’un 
espessiment i s’han d’utilitzar els processos mecànics que ho permetin. La deshidratació 
mecànica es realitza bàsicament per tres sistemes, 

- Filtres premsa. El fang col·locat en una bossa (fabricada en teixit filtrant) es 
sotmet a pressió lateral i és comprimeix provocant el drenatge i eliminació 
de l’aigua a traves del teixit filtrant. 

- Filtre banda. El fang es col·loca sobre una banda de material filtrant i es 
comprimeix al passar-ho per un sistema de cilindres provocant l’eliminació 
de l’aigua. (veure figura 4a. Font: ACA) 

- Centrifugació. El fang s’introdueix en un tambor que gira a gran velocitat, 
l’aigua s’elimina per l’acció de la força centrífuga. (veure figura 4b) 
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a) Filtre banda b) Centrífuga 

Figura 4. Sistemes de deshidratació mecànica dels fangs 

L’aspecte pastos del fang centrifugat es pot observar a la figura 5 (Font: ACA) 

 

Figura 5. Fang centrifugat 

La concentració de biosòlid que s’obté amb la centrifugació és de l’ordre del 25-35%.  

Comparativament amb els altres sistemes esmentats, els rendiments més elevats 
s’aconsegueixen per centrifugació, i degut això és el sistema de deshidratació més utilitzat 
en l’actualitat a l’EDARS Catalanes. 

Assecatge Tèrmic.  

Una part de l’aigua col·loïdal i la intracel·lular només pot ser eliminada mitjançant un 
tractament tèrmic que consisteix en aportar energia tèrmica per evaporar-la. El grau de 
sequedat aconseguit és normalment del 80-90%, ja que sequedats superiors no són 
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necessàries i aconseguir-les és antieconòmic. Aquest grau de sequedat  suposa que el 
volum de sortida de fang és d’entre 1/3 i 1/5 part el d’entrada, es a dir es produeixen 
reduccions de l’ordre del 40% en volum.  

Els assecatges es poden classificar en funció de la temperatura d’operació en, 

- Assecatge d’alta temperatura. El rang de temperatura de treball es situa 
entre els 200-350ºC. 

- Assecatge de baixa temperatura. El rang de temperatura de treball es de 
65-75ºC. 

En tots dos casos l’aportació d’energia externa necessària per eliminar l’aigua és 
important (les necessitats tèrmiques per evaporar un quilogram d’aigua des de 20ºC, son 
de l’ordre de 3.138kJ), fent que el tractament sigui car.  

En funció del sistema d’ assecat, es classifiquen en, 

- Assecatge per convecció. El fang s’asseca aplicant-li aire o gas calent. 

- Assecatge per contacte. El fang s’asseca per contacte amb una superfície 
calenta, que s’escalfa mitjançant vapor o oli. 

Aquest procés transforma un producte pastos de la figura 5, en un producte sec, de 
geometria variable però generalment en forma de pellets o pols i amb mides que oscil·len 
entre 1 i 10mm (veure figura 6). 

 

Figura 6. Formes adoptades pel fang assecat tèrmicament 

La seqüència de tractaments per tal d’aconseguir la màxima deshidratació del fang és la 
representada a la figura 7 (font: ACA). 
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Figura 7. Grau de sequedat del fang en funció del seu tractament 

 

4.2.2. Estabilització del fang 

L’estabilització del fang permet reduir, inhibir i/o eliminar el seu potencial de putrefacció, 
degut a la presència de la matèria orgànica. També és redueixen o s’eliminen les males 
olors i els microorganismes patògens. 

Els diferents processos d’estabilització són els següents, 

Digestió 

Es tracta d’una fermentació metànica que té dos efectes, d’una banda redueix la fracció 
orgànica de manera significativa, de l’ordre d’un 40% i per una altra aconsegueix una 
“higienització” dels fangs. L’higienització consisteix en la reducció dels materials volàtils i  
la mineralització de la matèria orgànica. La digestió pot ser de dos tipus, 

- Aeròbia. Fermentació de la matèria orgànica en presència d’oxigen o aire. 

- Anaeròbia. Descomposició de la matèria orgànica en absència d’oxigen 
molecular. 

Estabilització amb calç 

En aquest procés s’afegeix calç al fang en quantitat suficient per obtenir un pH de 12 o 
superior. Aquest pH crea un entorn no apte per a la supervivència dels microorganismes i 
en conseqüència el fang no es descomposarà. L’estabilització amb calç és temporal ja 
que no s’elimina la matèria orgànica i en el moment que el pH disminueixi es reiniciarà la 
reproducció bacteriana i descomposició del fang. 

Compostatge 

Es tracta d’un procés de fermentació aeròbica natural mitjançant l’acció de 

FANG ESPESSIT

AGUA
90%

MATÈRIA 
SECA
10%

FANG DECANTAT

AGUA
95%

MATÈRIA 
SECA
5%

FANG CENTRIFUGAT

AGUA
65%

MATÈRIA 
SECA
35%

FANG ASSECAT TERMICAMENT

AGUA
15%

MATÈRIA 
SECA
85%
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microorganismes i la utilització d’un material de suport (p.ex. escorça d’arbre) per donar 
major consistència al fang. S’aconsegueix  una reducció de la massa del fang i la seva 
higienització. En aquest procés entre un 20 i un 30% dels sòlids volàtils es converteixen 
en diòxid de carboni i aigua. La higienització s’aconsegueix, com a conseqüència de 
l’alliberament de calor, durant el procés de fermentació que provoca un augment de 
temperatura del fang, el calor alliberar permet l’eliminació dels microorganismes patògens. 

Assecatge tèrmic 

També s’utilitza per estabilitzar i condicionar el fang i en aquests casos presenta dues 
etapes d’escalfament, la primera té lloc entre 30-75ºC i la segona que arriba fins els 250-
350ºC. Amb això s’aconsegueix trencar les estructures cel·lulars i reduir la seva afinitat 
amb l’aigua. El resultat és en general un fang en pols, esterilitzat i sense olor. 

L’utilització d’un tipus o un altre dels tractaments de condicionament descrits estarà 
condicionat per l’ús posterior que se li vulgui donar al fang, per exemple normalment l’ús 
per agricultura no justifica els costos derivats d’un assecatge, però si els d’una 
deshidratació mecànica i/o una digestió anaeròbia, per contra, en un tractament de 
gasificació o combustió el fang hauria de ser assecat tèrmicament, per condicionats físics 
i químics del procés. 

4.3. Caracterització del fang 

De forma general es pot afirmar que les característiques dels fangs de depuració són 
conseqüència de la composició de les aigües residuals que els generen, del tractament de 
depuració aplicat i dels tractaments addicionals que es puguin realitzar.  

Els  fangs estan formats per quatre grans grups de compostos: 

- Aigua. En forma lliure, col·loïdal, capil·lar i intracel·lular. 

- Matèria orgànica. Formada principalment per proteïnes, carbohidrats, 
greixos animals els quals contenen nutrients, com carboni, nitrogen i fòsfor. 

- Matèria inorgànica.  Bàsicament calci, sodi, sulfats, diversos òxids i metalls 
pesants. 

- Microorganismes. Principalment algues, bacteris, fongs, protozous i virus. 
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4.3.1. Caracterització física 

Color i olor 

Són propietats únicament descriptives. El fang presenta una gamma de colors que va del 
marró fosc fins al negre. L’olor és assimilable al de la putrefacció i és en general molt  
intens i és genera, bàsicament, per la producció de gasos en la fase de descomposició de 
la matèria orgànica. 

Temperatura 

És un paràmetre important durant els processos de tractament intermitjos, digestió-
estabilització i/o assecatge tèrmic, però una vegada realitzats aquests es converteix un 
paràmetre purament descriptiu. La temperatura d’un fang espessit se situa entre 18-20ºC, 
mentre que a la sortida d’un assecatge tèrmic pot estar a 200-250ºC. 

Humitat 

El contingut d’aigua pot variar molt, des del 95% a la sortida del decantador fins a un 75% 
després d’un procés de deshidratació mecànica convencional, arribant a un 10-15% en el 
cas d’un assecatge tèrmic. Es tracta d’una característica important donat que no només 
influeix en el volum de fang a tractar sinó que també en l’eficiència i costos econòmics 
dels tractaments addicionals. 

Densitat 

La densitat del fang fresc a la sortida de la deshidratació mecànica és de l’ordre de 1,01 
kg/m3, en el fang sec és de l’ordre del 2,2 kg/m3. 

Reologia 

El fang es un fluid viscós, la seva viscositat disminueix amb l’esforç (p.ex. agitació) i 
presenta una baixa recuperació. 

Poder calorífic 

És un paràmetre important ja que determina la possibilitat d’utilitzar el fang com a 
combustible. El poder calorífic del fang és elevat, de l’ordre de 10.000 -15.000 kJ/kg, el 
que li permet alliberar una gran quantitat de calor en la seva combustió. 

La taula 2 [2] presenta un resum d’algunes de les característiques principals del fang de 
depuració. 
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Taula 2. Característiques físiques del fang 

4.3.2. Caracterització química  

Matèria orgànica 

Els compostos orgànics (veure taules 3 i 4. [2] ) presents en el fang estan formats per 
combinacions de carboni (C), hidrogen (H) i oxigen (O) i en ocasions amb el nitrogen (N). 
També es poden trobar altres elements importants com el sofre (S), fòsfor (P) i el ferro 
(Fe). Els grups principals de substàncies orgàniques que es poden trobar són les 
proteïnes, carbohidrats i lípids (greixos i olis). També es poden trobar petites quantitats de 
diferents molècules orgàniques sintètiques d’estructura simple o complexa com 
tensioactius, fenols i pesticides.  

Matèria inorgànica 

Els compostos inorgànics (veure taules 3 i 4), hidròxids, carbonats, clorurs,  bicarbonats 
estan formats per la combinació de calci (Ca), magnesi (Mg), sodi (Na), potassi (Pt), clor 
(Cl). Els més freqüents són els bicarbonats càlcics i magnèsics. També podem trobar 
compostos tòxics com cianurs, plata, arsènic i bor, així com metalls pesants, níquel (Ni), 
plom (Pb), crom (Cr), cadmi (Cd), zinc (Zn), coure (Cu) i altres. Els metalls pesants 
representen un dels elements més indesitjables dels fangs, ja que es caracteritzen per ser 
bioacumulables i poden arribar a ser tòxics en determinades concentracions. La seva 
toxicitat radica en el fet que poden alterar els processos metabòlics cel·lulars i la fisiologia 
dels éssers vius provocant disfuncions i malalties. La presència d’aquests elements pot 
limitar la valorització del biosòlid.  

Alguns clorurs com el fèrric pot aparèixer en el fang en el moment del seu tractament de 
deshidratació com a conseqüència de l’utilització del mateix com additiu coagulant-
floculant per tal de millorar l’eliminació de l’aigua. 

PROPIETAT VALOR TÍPIC
Color gris-negre
Olor a descomposició
Temperatura 20ºC              

(sortida decantador)

PCI teòric 10-15 MJ/kg
Pes específic:
Fang fresc 1,010 kg/m 3

Fang sec 2,20 kg/m 3
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CONTINGUT
55-60%
30-35%
5-15%

Matèria orgànica
Matèria inorgànica
Altres

COMPOST

 

Taula 3. Fracció sòlida del fang d’EDAR 

 

C 40%
H 5% Cd 87
O 25% Cu 1.250
N 5% Ni 410
S 1% Zn 3.500
Altres 24% Pb 225

Hg 7
Proteïnes 50% Cr 1.800
Carbohidrats 40% As 9
Greixos i olis 10% Se 25

B 430
SiO 2 4% F 200
CaO 6%
Al 2 O 3 1%
Fe 2 O 3 5,5% Esters d'àcids 1-100
P 2 O 5 2,5% Hidrocarburs poliaromàtics 0,01-50
K 2 O 0,15% Bifenils policlorats (PCB) 0,016-9,11
Cr 2 O 3 0,6% Dieldrí (pesticida) 0,018-3,9
MgO 0,6% Lindà (pesticida) 0,025-0,41
Na 2 O 0,5% Aldrí (pesticida) 0,02-0,24
Altres 1,5% Dioxinas i furans 20-200E -9

CONTAMINANTS ORGÀNICS
 (mg/kg)

 COMPOSICIÓ INORGÀNICA

COMPOSICIÓ  ELEMENTAL

COMPOSICIÓ ORGÀNICA

CONTAMINANTS INORGÀNICS
 (ppm)

 

Taula 4. Composició elemental i contaminants típics del fang  

pH 

El fang és mitjanament bàsic, amb un pH estable entre 7,5-8,5. 

4.3.3. Caracterització microbiològica 

Microorganismes 

Els grups principals de microorganismes que podem trobar al fang fresc són bàsicament 
protistes o virus. Els primers estan formats pels bacteris, algues i protozous, alguns dels 
quals poden resultar patògens pel ésser humà. 
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En els fangs que han estat sotmesos a tractaments addicionals com l’assecatge tèrmic, la 
presència de microorganismes pot arribar a ser nul·la degut a les elevades temperatures 
que s’assoleixen.  

En general la presència dels microorganismes no afecta a una possible valorització del 
fang, però si en la seva manipulació, per la qual cosa s'ha de ser curós en cas que no 
hagi estat higienitzat. 

4.3.4. Caracterització mineralògica 

Els constituents minerals que formen el fang són bàsicament quars, silicats i calcita amb 
una proporció elevada de matèria amorfa. 
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5. Programa de gestió del fang a Catalunya 

La gestió de fangs s’ha d’entendre com el conjunt d’activitats que es porten a terme des 
de la seva producció fins a seu destí i que s’emmarquen en un àmbit normatiu, tècnic i 
administratiu. 

A finals dels anys vuitanta la gestió dels fangs era molt limitada, depenia de la mida de 
l’EDAR que els generava i és limitava bàsicament a les tasques derivades del seu 
transport. El fang de petites EDARS era destinat a agricultura i el de les grans anava a 
abocador controlat o era abocat al mar. Els abocadors rebien els fangs en condicions de 
mínima sequedat i es barrejaven amb altres residus urbans, el que produïa importants 
lixiviats i complicava molt la gestió de l’abocador. Això va provocar que els abocadors no 
admetessin els fangs que no tinguessin un mínim grau de sequedat (40%).  

A les zones agrícoles, bona part dels fangs es destinava directament als conreus. 
L’explotador de l’EDAR es responsabilitzava del seu transport i aplicació. A petita escala 
el sistema funcionava, però quan s’incrementaven els volums o les zones agrícoles eren 
properes a una població, l’abocador controlat era l’única via. Tot just es començava a 
experimentar amb sistemes de compostatge i encara no era una alternativa viable. 

Els fangs generats a les EDARS properes a la costa eren abocats directament a mar 
mitjançant emissaris submarins. Aquesta forma de gestió va ser prohibida a  partir de 
l’any 1998, fet que juntament amb la precària situació dels abocadors va fer replantejar el 
sistema de gestió. 

Per solucionar la situació s’implanta a Catalunya a l’any 1998 el Programa de Tractament 
de gestió de fangs de depuradores urbanes que pretén definir els tractaments mínims a 
realitzar al fang, i fixar els necessaris en funció del seu destí. Es comencen a implantar els 
compostatges i assecatges tèrmics, s’amplien els destins d’aplicació al sòl, amb 
restauració de pedreres i talussos d’obres lineals (carreteres) i s’enceten altres vies com 
l’aprofitament del fang com a matèria primera en la producció de material per a la 
construcció (projectes llot i eco-brick ©). 

Els fangs que per incompliment dels límits normatius agronòmics o per no existir demanda 
per utilitzar-los en les finalitats esmentades eren destinats a abocadors controlats. 

L’Agència Catalana de l’Aigua i l’Agència Catalana de Residus (ACR) són les dues 
empreses públiques que s’encarreguen de la gestió dels fangs generats a les 
depuradores Catalanes. 



Pàg. 32  Valorització dels biosòlids procedents d’ Edar 
 

 

La gestió que desenvolupen es fonamenta, bàsicament, en tres punts: 

1) Reducció de la quantitat de biosòlids produïts, mitjançant els tractaments esmentats. 

2) Valorització del residu produït. 

3) Optimització del cost derivats de la gestió 

Les administracions intenten inculcar un ús més racional de l’aigua, el que no només 
permetria un estalvi del recurs sinó que a la vegada reduiria el volum d’aigües residuals a 
tractar i en conseqüència també disminuiria la producció de fangs o si més no, 
s’aconseguiria una certa estabilització en la seva generació. Malauradament el creixement 
poblacional i  de les seves activitats contribueixen a l’augment de producció d’aquest 
residu. 

5.1. Producció i destí del fang de depuració  

A l’actualitat existeixen a Catalunya 328 estacions depuradores en explotació que tracten 
un cabal d’aigües residuals de l’ordre dels 1,85 milions de m3/dia (675 milions de m3/any) i 
van produir un total aproximat de 1,5 milions de tones de matèria fresca de fang. Les 
dades que es relacionen en aquest apartat han estat estretes de la memòria de l’any 2004 
editada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i completades amb les dades facilitades 
pel Departament d’Explotació de Sistemes de Depuració i Departament de Producció, 
adscrits a l’esmentada Agència. 

A la taula 5 [1] és relacionen els cabals i la producció de fangs per depuradora. Donat 
l’elevat número de depuradores s’opta per presentar tres grups de depuradores, els dos 
primers corresponen a les EDARS del Besòs i Baix Llobregat i el tercer que agrupa 
(donada la dificultat per relacionar-les individualment) les 326 depuradores restants 
existents a la resta del territori, amb el nom genèric de “RESTA EDARS (326)”.  

D’aquesta taula és important comentar dues coses, la primera que l’EDAR del Besòs a 
l’any 2004 funcionava únicament amb un tractament fisico-químic fins que a finals de 
2005 es va posar en marxa el tractament biològic amb la qual cosa és previsible en els 
propers anys un sensible increment en la producció de fang. La segona és que podem 
observar que l’EDAR del Baix Llobregat que tracta un cabal d’aigües residuals 
relativament semblant al del Besòs, només té una producció de fangs de l’ordre del 3% de 
la producció conjunta Besòs-Montcada, aquest fet és degut a que l’any 2005 va ser l’any 
de la posta en marxa del biològic i no havia assolit la fase de ple rendiment. En 
conseqüència també és previsible un increment en la producció de fangs d’aquesta 
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depuradora en els propers anys. 

EDAR Cabal (m 3 /d) Fang (Tn)
BESÒS+MONTCADA 369.393 1.093.867
BAIX LLOBREGAT 295.995 30.966
RESTA EDARS (326) 1.185.686 377.028

1.851.074 1.501.861  

Taula 5. Cabal tractat i fang produït a Catalunya 

A la figura 8 (Font:ACA) es pot observar que el 75% del fang es generat per les 
depuradores del  Besòs, Montcada i Baix Llobregat (El Prat), això suposa que la 
producció majoritària del fang està concentrada a l’àrea metropolitana de Barcelona, cosa 
gens estranya ja que entre les tres depuradores tracten  gairebé el 40% de les aigües 
residuals generades a Catalunya.  

 

RESTA 
25%

BAIX 
LLOBREGAT

2%

BESOS  i 
MONTCADA

73%

BESOS  i MONTCADA BAIX LLOBREGAT RESTA 
 

Figura 8. Percentatge de producció de fangs per depuradores 

A la taula 6 (Font:ACA) és relacionen els percentatges dels fangs sotmesos a algun tipus 
de tractament. El concepte “GESTOR DE RESIDUS” s’aplica a l’intermediari (aliè a 
l’administració gestora) entre el generador del residu (EDAR gestionada per 
l’administració autonòmica) i el seu destí final (pagès, abocador). Majoritàriament el fang 
gestionat per aquesta via es destina a l’agricultura.  
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TRACTAMENT CONVENCIONAL

 DESHIDRATACIÓ MECÀNICA 100%

TRACTAMENT ADDICIONAL

SENSE TRACTAMENT ADDICIONAL 14%

ASSECATGE TÈRMIC 54%

COMPOSTATGE 2%

GESTOR RESIDUS 7%  

Taula 6. Percentatge de fangs sotmesos a tractaments 

La taula 7 (font: ACA) relaciona les EDARS, la seva producció de fangs, el tipus de 
tractament addicional (1) que s’aplica al fang (no necessàriament a la mateixa 
instal·lació), les quantitats d’entrada (Pe) i sortida (Ps) de fang al tractament addicional (2) 
i el grau de sequedat d’entrada (Se) i sortida (Ss) del tractament addicional (3).  

S’observa com a dada significativa que una vegada el fang es tractat el seu pes es 
redueix en més d’un 70% respecte el total produït. 

SEQUEDAT

Pe (t) Ts (t) Se/Ss (%)

(3)

DESHIDRATACIÓ 343.845 46.749 5/37 27.753 18.996

ASSECATGE 750.022 39.563 5/85 33.089 6.474

- 26.076 26.073 27/27 13.294 12.778

ASSECATGE 4.890 1.530 27/87 1.530

- 185.056 185.058 30/30 100.953 84.106

ASSECATGE 55.116 14.008 21/82 4.998 9.010

COMPOSTATGE 32.612 9.485 21/72 9.485
GESTOR DE 

RESIDUS 104.244 104.240 21/21 104.240

1.501.857 1.501.861 426.706 293.812 126.420 6.474

RESTA EDARS  
(325) 377.028

TIPUS              
(1)

BESOS         
MONTCADA 1.093.863

BAIX 
LLOBREGAT

EDAR          PRODUCCIÓ     
(tones)         

30.966

TRACTAMENT ADDICIONAL       

(2)

DESTÍ

APLICACIÓ AL 
SÒL ABOCADOR ALTRES

 
Taula 7. Producció i destí del fang en tones 

A les taules 8 i 9 (font: ACA), és relacionen els destins dels fangs produïts a Catalunya. 
S’observa que el destí majoritari és l’aplicació al sòl, seguit de l’abocador controlat i 
finalment una petita porció és valoritzada energèticament.  
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DESTÍ TOTAL 
(tones)

BESÒS-
MONTCADA

BAIX 
LLOBREGAT RESTA EDARS 

APLICACIÓ AL SÒL 293.812 60.842 13.294 219.676
ABOCADOR CONTROLAT 126.420 18.996 14.308 93.116
VALORITZACIÓ ENERGÈTICA 6.474 6.474 0 0

426.706 86.312 27.602 312.792  

Taula 8. Destí del fang per EDARS 

 

DESTÍ

APLICACIÒ AL SÒL 68,9%
ABOCADOR CONTROLAT 29,6%
VALORITZACIÓ ENERGÈTICA 1,5%

100%426.706

FANG PRODUÏT (tones)

293.812
126.420
6.474

 

Taula 9. Destí del fang produït a Catalunya 

5.2. Vies de valorització del fang 

Les principals vies de valorització són dues, l’energètica i l’agronòmica. Els processos 
necessaris per fer-ho es relacionen de forma esquemàtica en la figura 9. 

 

Figura 9. Possibles vies de valorització del fang 
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De totes les possibles, com s’ha vist, la valorització agrícola és la més implantada al 
nostre país degut a l’èxit obtingut en el seu ús com a fertilitzant agrícola. No és la única 
via ja que en els darrers anys s’han provat d’altres opcions, com el seu ús com a 
combustible pels forns de fabricació de clínquer, però malgrat el bon resultat aquesta via 
ha estat gairebé anecdòtica des del punt de vista del volum de fang utilitzat. També s’han 
aprofitat per addicionar-los al ciment per a la fabricació d’elements de construcció, també 
amb bons resultats, però sense gaire continuïtat. 

Tot seguit  és desenvolupen sintèticament les possibles vies de valorització pels fangs de 
depuració, que es realitzen o s’han portat a terme a Catalunya. 

5.2.1. Valorització agrícola 

Actualment l’administració Catalana ha establert com a principal via de gestió dels fangs 
la reutilització agrícola sempre que sigui possible per les seves característiques. Aquesta 
opció està basada en tres principis: 

1) La necessitat urgent d’eliminar els residus sòlids de depuració tenint en compte la 
directiva 91/271/CEE per la qual s’estableix la prohibició de l’abocament a mar del 
fang a partir del 31 de desembre de 1998.  

2) La capacitat fertilitzant i de millorament del sòl que posseeix el fang. 

3) Estalvi important de costos derivats de l’abocament controlat. 

Quan es parla de reutilització agrícola del fang, es fa en totes les seves possibles opcions, 
agricultura extensiva, jardineria i recuperació de sòls, ja sigui amb un fang únicament 
deshidratat, composat o assecat tèrmicament. 

La provada (Rotini, 1976) capacitat fertilitzant del fang suposa una via molt important per 
a la seva valorització agrícola. El fang presenta alts nivells de matèria orgànica i nutrients 
(veure taula 10 [3], [4]) i la seva utilització en l’agricultura suposa que el sòl receptor 
incrementi el seu contingut en matèria orgànica i nutrients.  

Aquest increment es traduirà amb el temps en una notable millora de la fertilitat del sòl 
una vegada que la matèria orgànica s’hagi transformat en humus. 
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Matèria orgànica 50%
pH 7,3
Nitrògen total 5,30%
Nitògen amoniacal 1,10%
Nitrògen orgànic 4,10%
P 2 O 5 4,90%
K 2 O 0,50%

PARÀMETRES AGRONÒMICS MITJOS

 

Taula 10. Paràmetres agronòmics del fang 

De les raons bàsiques que sustenten la utilització del fang com a fertilitzant agrícola es 
poden destacar les següents: 

 El fang actua sobre les propietats físiques del sòl, especialment augmentant la 
retenció d’aigua i afavorint la formació d’agregats estructuralment estables que eleven 
la porositat i faciliten l’airejament. 

 El fang pel seu color fosc, incrementa la capacitat d’absorció de la radiació solar i en 
conseqüència la seva temperatura, que a afavoreix el creixement vegetal. 

 El fang constitueix una base important per al desenvolupant dels microorganismes del 
sòl, que actuen com reguladors dels cicles biogeoquímics. 

 El CO2 format en el procés de mineralització de la matèria orgànica facilita la 
disgregació i solubilització dels minerals del sòl. L’augment del flux de CO2 sòl-
atmosfera permet la intensificació dels processos fotosintètics. 

 El fang augmenta la capacitat d’intercanvi catiònic del sòl, i millorant d’aquesta 
manera la capacitat de reserva dels nutrients. 

 Els fangs constitueixen per si mateixos una reserva important d’elements nutritius que, 
al mineralitzar-se, aniran esdevenint disponibles per a les plantes. 

 Els col·loides orgànics (humus) o organoiminerals poden formar quelats amb elements 
difícilment disponibles, com és el cas el fòsfor, el bor i el ferro, posant-los d’aquesta 
manera a disposició de les plantes. 

Malauradament no tots els fang són aptes per aquest ús. La limitació la marca la 
normativa vigent en funció de la presència d’uns determinats elements i la seva 
concentració tant al fang com al sòl. El Real Decret 1310/1990 de 29 d’octubre (86/278/ 
CEE) és el que regula l’utilització dels fangs de depuració en el sector agrari en funció de 
les característiques del sòl i del contingut de metalls pesants al fang. La taula 11 [3], [4], 
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recull les concentracions admissibles en els fangs en funció del pH del sòl receptor. 

METALL pH sòl <7  
(ppm)

pH sòl >7   
(ppm)

APLICACIÓ 
(kg/Ha any)

Cadmi 1 3 0,15
Coure 50 210 12
Niquel 30 112 3
Plom 50 300 15
Zenc 150 450 30
Mercuri 1 1,5 0,1
Crom 100 150 3  

Taula 11. Concentració límit de metalls pesants al fang 

5.2.2. Restauració de pedreres calcàries 

Aquesta via d’aprofitament del residu va ser utilitzada pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge (DMAH) durant els anys 2000-2002 mitjançant un programa creat a l’efecte. Els 
resultats van ser molt positius i s’està estudiant la creació d’un nou programa de 
restauració [5]. 

Aquest programa es va crear per tal de conjugar el potencial fertilitzant del fang amb la 
restauració d’àrees extractives. La degradació del territori com a conseqüència d’aquestes 
activitats afecta una superfície de l’ordre de l’ 1-2% de la superfície total de Catalunya. De 
les aproximadament 1.500 explotacions minaires, unes 300 corresponen a pedreres 
calcàries amb una superfície afectada d’unes 900 Ha. La superfície degradada és prou 
important com per a plantejar-se la seva restauració. 

Els sòls formats a partir de substrats de naturalesa calcària es caracteritzen per presentar 
uns nivells considerables de calç activa, es a dir, de fragments de calcària de petit 
diàmetre de partícula. La calç activa té un paper important sobre les propietats fisico-
químiques del sòl, té una gran capacitat per flocular argiles i estabilitzar els àcids humits 
contribuint a l’organització de l’estructura del sòl i a la seva estabilització. 

Químicament, el calci està en relació amb la reacció del sòl i en conseqüència una baixa 
concentració de calci està associada amb una reacció àcida del sòl, mentre que una alta 
concentració s’associa amb una reacció bàsica. El pH del sòl és, per tant, una propietat 
molt important a considerar (ja s’ha vist que és un dels paràmetres en els quals es basa la 
normativa) , ja que determina en gran mesura la solubilitat i, per tant la possibilitat de 
lixiviació i biodisponibilitat dels nutrients i dels elements potencialment tòxics que aporten 
els fangs. Aquesta baixa disponibilitat s’atribueix, d’una banda a la baixa solubilitat dels 
metalls en medis amb pH neutre o bàsic i per altra al bloqueig que efectuen els ions calci. 
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S’ha comprovat (Alloway i Jackson, 1991) que en l’aportació de fangs de depuradora en 
sòl de naturalesa calcària existeix un factor que redueix la disponibilitat dels metalls 
pesants per part dels vegetals, que és l’elevat contingut de matèria orgànica, ja que 
aquesta és un important medi adsorbiu per als metalls-traça del sòl. 

S’observa doncs que els factors que controlen la biodisponibilitat dels metalls pesants en 
el sòl són: 

 El pH 

 Els  mecanismes d’absorció 

 La matèria orgànica 

 La formació d’òxids/hidròxids 

 La presencia de carbonats 

Es per aquesta raó que l’aplicació del fang es realitzi en sòls predominantment calcaris, 
on l’influencia del pH, dels carbonats i de la formació d’òxids/hidròxids és important i en 
conseqüència la disponibilitat dels metalls pesants serà molt reduïda, fent d’aquests tipus 
de sòls són un medi especialment favorable per a la recepció i immobilització d’aquest 
metalls. 

Així doncs l’aprofitament del fang per restaurar aquest tipus de pedreres és doble, d’una 
banda la bona retenció dels metalls pesants que presenta aquest tipus de sòl i d’una altra 
l’alta capacitat fertilitzant del fang. 

5.2.3. Producció de clínquer 

El clínquer és un producte industrial necessari per a la fabricació de ciment. El clínquer 
molturat amb certes addiccions (guix, filler calcàri i/o cendres volants) dona lloc al ciment 
Portland. 

A Catalunya existeixen quatre grans indústries productores de ciment: 

• Ciments Molins 

• Cemex España 

• Lafarge Asland 
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• Uniland Cimentera 

La facturació anual d’aquest sector al 2004 va ser de 325 milions d’euros, produint un total 
d’aproximadament 8 milions de tones. 

La fabricació es realitza mitjançant un procés de cocció de la matèria primera (pedra 
calcària) que genera el clínquer, aquest amb l’afegit de les addicions oportunes ens 
permet obtenir el ciment. La temperatura de formació del clínquer supera els 1.400ºC.  

El clínquer es produeix majoritàriament en forns de tipus rotatori (Ciments Molins). Els 
combustibles utilitzats són convencionals (carbó, coc de petroli, fuel). 

La utilització dels biosòlids de depuradora com a combustible alternatiu és una pràctica ja 
habitual en països europeus com Suïssa, França, Alemanya o Bèlgica. 

És en aquests països on han quedat demostrades les avantatges de l’ús dels biosòlids 
com a combustible alternatiu o utilitzat com a barreja amb d’altres, 

• Les altes temperatures assolides, el temps llarg de residència dels gasos i la alta 
inèrcia tèrmica del forn (molt material a alta temperatura) permeten assegurar la 
destrucció de tots els compostos del combustible i de les matèries primeres. 

• Les cendres de la combustió queden incorporades al clínquer.  

• Col·labora en la gestió dels fangs reduint la quantitat que va a abocador controlat 

• Estalvia combustibles convencionals. 

• Redueix entre 1-2% les emissions de CO2 fetes per la fàbrica i de l’ordre d’un 5% 
en el procés de combustió. 

Malgrat les seves avantatges els materials com el ciment i el formigó fabricats a partir del 
clínquer són materials molt normalitzats i sotmesos a estrictes controls de qualitat, 
l’heterogeneïtat en la composició dels biosòlid de depuradora no permet disposar d’un 
combustible de qualitat i de característiques uniformes el que es pot transformar en una 
mala fabricació del clínquer i en conseqüència en reduccions en les propietats 
mecàniques dels ciments. 

Tot just es comença a Catalunya a destinar fangs a aquest ús i a estudiar les seves  
avantatges e inconvenients, però sens dubte pot ser una forma de valorització a tenir en 
compte en un futur. 
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5.2.4. Aprofitament del fang en matriu de ciment (Projecte Llot) 

El projecte llot es va portar a terme amb la intenció d’estudiar la possibilitat d’estabilitzar i 
solidificar el fang de depuradora en una matriu amb un lligant hidràulic, en aquest cas el 
ciment Pòrtland. A la vegada pretenia avaluar les possibilitats d’obtenir materials 
aplicables a la construcció [6]. 

Els objectius fonamentals del projecte eren estudiar els següents punts: 

 Determinació del lligant hidràulic adequat i la proporció òptima per a l’estabilització de 
la matèria orgànica del fang. 

 Estudi del comportament de la fixació del elements tòxics en els processos de 
densificació, formació del compostos insolubles i la combinació amb productes de 
nova formació que provenen del fraguat del lligant. 

 Estudi de la destrucció dels microorganismes patògens durant els processos tèrmics i 
químics inherents al fraguat del lligant hidràulic. 

 Obtenció de les característiques mecàniques del material resultant. 

Les conclusions van ser, 

 S’aconsegueix  establir un lligant adequat però s’ha d’establir la proporció òptima per 
a l’estabilització de la matèria orgànica del fang i evitar la lixiviació. 

 El sistema és demostra vàlid per a la fixació dels llots, ja que garanteix la retenció dels 
elements tòxics. 

 S’aconsegueix la destrucció del microorganismes patògens. 

 S’observa que la presència del fang fa disminuir la resistència mecànica del ciment 
proporcionalment a la quantitat de fang. La densitat del conjunt és menor al igual que 
la seva durabilitat. 

Les aplicacions d’aquest material són bàsicament les següents: 

 Fabricació de formigó en massa per a bases i subbases de carreteres 

 Material de construcció no estructural, p.ex. panot per vorera. 

Aquest sistema de valorització del fang no ha arribat a implantar-se de forma industrial. 
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5.2.5. Aprofitament del fang en matriu ceràmica (Projecte eco-brick®) 

Aquest projecte es va portar a terme amb la intenció d’estudiar la possibilitat d’estabilitzar 
i inertitzar el fang de depuradora en una matriu ceràmica i obtenir un material apte per a la 
construcció. 

Les conclusions van ser les següents: 

 Obtenció de material ceràmic apte per a la construcció (resistències a compressió 
superiors a 9,806 MPa). 

 Millora de l’aïllament tèrmic del material. 

 Estalvi energètic en el procés de cocció de la ceràmica, donada la incorporació de la 
matèria orgànica del fang. 

 Estalvi de matèries primeres, argila i aigua. 

 Reducció del pes en un 50%. 

 Per contra és necessari el canvi o adaptació de la maquinaria industrial convencional 
per a la seva fabricació. 

En l’actualitat existeix alguna empresa que fabrica elements ceràmics destinats a la 
construcció amb aquest principi, si bé és a una escala molt reduïda i no representativa 
des d’un punt de vista de valorització del residu. 

5.3. Àmbit normatiu  

El fang és un residu i en conseqüència la seva gestió està regulada per lleis i normatives 
estatals i autonòmiques que són en la seva majoria el resultat de la transposició de les 
diferents directives comunitàries creades al respecte. 

Les Directives Comunitàries d’aplicació directe en la gestió dels fangs de depuradores, 
són bàsicament les següents, 

 Directiva 91/271/CEE relativa al tractament de les aigües residuals urbanes. 

 Directiva 86/278/CEE relativa a la protecció del medi ambient i en particular de la 
utilització dels fangs de depuradora en l’agricultura. 

 Directiva 91/676/CEE relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació 
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produïda per nitrats. 

 Directiva 91/156/CEE (modificació de la 75/442/CEE) relativa a residus.  

 Directiva 96/61/CEE relativa a la prevenció i al control integrat de la contaminació. 

 Directiva 99/31/CEE relativa a l’abocament de residus. 

 Directiva 2000/60/8CEE relativa al marc comunitari en matèria d’aigües. 

La legislació europea actua de marc regulador en l’àmbit comunitari i és d’obligada 
aplicació per tots els estats membres. Amb posterioritat normalment es produeixen les 
corresponents transposicions estatals i autonòmiques, més adaptades al seu àmbit 
territorial, sent els corresponents ministeris i administracions Autonòmiques, les 
competents per a la seva aplicació i compliment mitjançant l’establiment de plans o 
programes específics. 

La gestió dels fangs de depuradora inclou la possibilitat del seu aprofitament o 
valorització, que està regulat per normatives específiques, en l’actualitat són bàsicament 
de caràcter agronòmic al ser un residu potencialment aprofitable en aquest àmbit en 
forma d’ adobs i compost. En concret és  la Directiva 86/278/CEE (transposició espanyola 
RD1310/1990), relativa a la protecció del medi ambient i en particular del sòls en la 
utilització dels fangs amb finalitats agrícoles. Aquesta Directiva regula les condicions en 
les que podran ser aplicats els fangs als sòls agrícoles, en funció de les seves 
característiques i les del sòl receptor. Les limitacions van dirigides a la protecció sobre els 
possibles efectes dels fangs sobre les aigües, el sòl, la vegetació, els animals i l’home.  

També prohibeix la utilització dels fangs sense tractar, excepte en alguns supòsit i sempre 
que els estats membres ho aprovin. Així mateix i amb una finalitat sanitària, prohibeix 
l’aplicació sobre determinats tipus de cultius. També estableix que la utilització del fang 
s’ha de fer considerant les necessitats nutritives dels cultius i limita el contingut de metalls 
pesants, exigint anàlisis periòdics dels sòls i dels fangs. Per últim, exigeix un control 
estadístic dels fangs produïts, quantitats destinades a finalitats agrícoles, tipus de 
tractament, caracterització i tipus de cultiu destí. 

Són d’aplicació totes les normes en vigor relatives als residus, i en particular la llei 
10/1998 que és resultat del trasllat de la Directiva 91/156/CEE i la decisió 94/3/CEE, que 
estableix el Catàleg Europeu de Residus, incorporat  al nostre ordenament jurídic per 
resolució del Ministeri de Medi Ambient de 17 de novembre de 1998 i que introdueix nous 
principis de gestió del fang, com la priorització dels usos i la responsabilitat del productor. 

Com a instrument per aplicar les diferents Directives, lleis i normatives el 14 de juny de 
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2001 s’aprova per por resolució del Consell de Ministres, el "Plan Nacional de lodos de 
depuradoras de aguas residuales". Aquest aplica el denominat principi jeràrquic, 
contemplat en la llei 10/1998, de Residus.   

En base a aquest principi els seus objectius medi ambientals són: 

 Reducció en origen de la contaminació dels fangs. 

 Caracterització de tots els fangs generats a Espanya abans del 2003. 

 Valorització de com a mínim un 80% dels fangs, abans del 2007. 

 Valorització d’un 25% per a usos agrícoles dels fangs prèviament composats, abans 
del 2007. 

 Valorització d’un 40% per a usos agrícoles dels fangs digerits o sotmesos a altres 
tractaments, abans del 2007. 

 Valorització energètica del 15% dels fangs abans del 2007. 

 Correcta gestió ambiental del 100% de les cendres d’incineració dels fangs. 

 Reducció a un màxim del 20% dels fangs dipositats en abocador, abans del 2007. 

La Directiva 96/61 relativa a les instal·lacions per a la gestió dels fangs que contempla 
entre d’altres la necessitat d’aplicar totes les millores tècniques disponibles en la gestió 
dels mateixos que obliga a la seva continua innovació. 

Finalment, la Directiva 99/31/CEE estableix les condicions a complir pel fang en cas del 
seu abocament en instal·lacions controlades. 

La conclusió que podem extreure és que la normativa existent sobre la gestió de fangs és 
molt amplia i fa referència bàsicament a dos dels seus possibles destins, agricultura i 
abocament controlat.  Això també és lògic ja que històricament són els destins majoritaris. 

Les limitacions que presenten algunes d’aquestes normatives fa previsible la seva revisió, 
concretament la Directiva 86/271, relativa a l’ús de fangs en agricultura no és prou 
acurada en els possibles efectes, a llarg termini, dels metalls pesants en el sòl receptor. 
Aquest punt té una gran importància donada la gran quantitat de fangs destinats a 
l’agricultura. 

De fet és coneguda la intenció (ACA, [2]) de la comissió europea de modificar l’esmentada 
directiva per assolir dos objectius, d’una banda facilitar l’aplicació del fang al sòl però 
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també fer-ho en les màximes condicions d’innocuïtat. Es segur doncs que les 
modificacions, no només faran més restrictius els límits actuals de concentracions 
màximes de metalls pesants tant en els fangs com en els sòls receptors sinó que també 
introduiran nous límits per a tot un seguit de substàncies orgàniques considerades 
tòxiques (pesticides, hidrocarburs, etc.).  

Les noves limitacions influiran lògicament en l’actual gestió dels fangs i posaran de 
manifest la necessitat d’implantar nous sistemes de valorització dels fangs ja que part dels 
fangs produïts en l’actualitat no podran ser destinats a mig, per les seves característiques, 
als usos que actualment se'ls hi dona. En definitiva es previsible una reducció del volum 
de fangs que es pugui aplicar a l’agricultura i en conseqüència un increment del fang a 
dipositar en abocadors controlats.  

Un exemple d’això són les aptituds que estan adoptant  països comunitaris, com 
Alemanya, on actualment ja s’està exigint límits de metalls pesants molt inferiors als fixats 
per la normativa actual, el que provoca una clara reducció de la reutilització del fang a 
l’agricultura. 

D’altra banda la Directiva 99/31/CEE, relativa a l’abocament controlat de residus tindrà 
una forta repercussió, ja que obliga a reduir els residus biodegradables  destinats a 
abocador fins a un 65% al 2016 respecte a la producció de 1990. Amb la qual cosa el 
destí dels fangs a abocador haurà de disminuir.  

En aquesta línia Suïssa ja va prohibir a l’any 2000 l’abocament controlat dels fangs, 
Àustria des de l’any 2004 i Alemanya a l’any 2005 i estan potenciant la incineració com a 
mitja de valorització energètica del fang. 

Es lògic pensar que amb  la revisió de la normativa la problemàtica  a Catalunya serà 
doble, d’una banda l’impossibilitat que l’agricultura absorbeixi la producció de fangs, tant 
per les seves característiques, com pel volum produït i per una altra banda el cada 
vegada més problemàtic dipòsit en abocador, ja no només per les limitacions normatives 
sinó per la seva preocupant situació de saturació i sobre tot per la dificultat d’implantar de 
nous.  

5.4. Proposta de valorització complerta 

Amb tot l’exposat s’observa que la gestió dels fangs en el nostre país ha de canviar 
necessàriament a un model que inclogui i potenciï noves vies de valorització que permetin 
absorbir el volum de fangs que no puguin ser destinats a l’agricultura i als abocadors 
controlats. 
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En conseqüència el projecte proposa l’aprofitament energètic del fang que actualment es 
enviat a abocador i es per això es proposa un sistema que contemplarà quatre etapes 
principals de tractament: 

1ª ETAPA. Assecatge tèrmic dels fangs 

2ª ETAPA. Gasificació del fang per l’obtenció de gas combustible.  

3ª ETAPA. Cogeneració d’energia elèctrica i calorífica a partir del gas obtingut 

4ª ETAPA. Vitrificació dels residus (cendres, incombustibles i altres) resultants per obtenir 
un material de característiques vítries el qual pot tenir diverses aplicacions. 

No es desenvoluparà un anàlisi teòric de l’assecatge tèrmic per tractar-se una tecnologia 
molt coneguda com a procés de tractament del fang i en conseqüència es considera 
suficient la descripció feta al descriure el processos de deshidratació. 
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6. Anàlisi teòric del procés de gasificació  

La gasificació és un procés en el qual es converteix, mitjançant oxidació incompleta 
(normalment es treballa amb un 25-30% de l’oxigen necessari per produir l’oxidació 
complerta).a elevada temperatura, una matèria primera majoritàriament orgànica i 
normalment sòlida, en un gas de poder calorífic baix (4.000-6.000 kJ/Nm3) 
comparativament amb el del gas natural (≈ 40.000 kJ/Nm3)  

Per iniciar la reacció s’utilitza un agent gasificat a elevada temperatura (≈ 500ºC) que 
reacciona amb la matèria orgànica donant lloc a diferents processos de transformació que 
finalment generaran un gas i un residu. 

6.1. Etapes de la gasificació 

Les etapes que es donen en un procés de gasificació, són les següents: 

6.1.1. Assecat   

Com a resultat de la transferència de calor en el reactor del gasificador es produeix 
l’eliminació, en forma de vapor, de l’aigua que conté el sòlid.  

6.1.2. Piròlisi  

A temperatures compreses entre 300-500ºC s’inicia un procés de  degradació tèrmica de 
la matèria orgànica en absència d’oxigen, per la qual les molècules grans es 
descomponen en molècules de tipus mitja i carboni que es cremen en la zona de 
combustió o es transformen en molècules d’hidrogen, metà, monòxid de carboni, etilè i 
età. 

La absència d’oxigen en aquesta etapa provoca l’aparició d’incombustibles. Si el temps de 
permanència a la zona de piròlisi es massa curt o la temperatura es massa baixa també 
es generen incombustibles en forma de quitrans i olis. 

6.1.3. Gasificació 

Consisteix en l’oxidació parcial dels productes carbonosos resultants de la piròlisi. Té lloc 
a elevades temperatures (800-900ºC) i produeix la conversió del residu en un gas 
combustible que s’anomena gas de síntesi o pobre degut al seu baix poder calorífic, 
comparativament amb el del gas natural. 
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El procés es descriu amb les següents reaccions bàsiques [9]: 

C     +     O2  →  CO2             (eq.1) 

H     +     ½ O2 → H2O             (eq.2) 

C     +     ½ O2 → CO   (eq.3) 

C     +     CO2 → 2CO   (eq.4) 

C     +     2H2  → CH4   (eq.5) 

C     +     H2O  → CO+H2   (eq.6) 

CO  +     H2O  →    CO2+H2  (eq.7) 

CO  +      3H2  → CH4 + H2O  (eq.8) 

La matèria carbonosa en presència d’oxigen combustiona (eq.1), com l’oxigen introduït al 
reactor és insuficient s’afavoreix la producció de CO i H2O  per la combustió incompleta 
(eq. 2 i 3). L’excés de matèria orgànica reacciona (eq. 3-5) amb els gasos presents. La 
formació de metà està afavorida per la pressió (1-2 bar) a l’interior del reactor.  

El procés de gasificació és majoritàriament endotèrmic, i en conseqüència és necessària 
l’aportació d’energia al sistema. Només les reaccions 5 i 7 són exotèrmiques. En aquestes 
reaccions  s’observa la importància del vapor d’aigua per obtenir gasos amb un elevat 
contingut de hidrogen. A major contingut d’hidrogen major és el poder calorífic del gas. 
Per això  és convenient que els fangs tinguin una certa humitat (10-20%). 

6.2. Agents gasificants 

Per tal de produir la reacció amb el fang combustible és necessari un element reactiu, el 
que es denomina agent gasificant o reactiu.  

Els agents reactius que es poden utilitzar en un procés de gasificació són: 

 Aire 

 Oxigen 

 Aire/Vapor d’aigua 

 Oxigen/Vapor d’Aigua 
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L’aire és una barreja de gasos, però principalment de nitrogen (N2) i oxigen (O2) en una 
proporció de 79% i 21% en volum respectivament. La utilització d’aire com a gasificant 
ens donarà un gas de síntesi de baix poder energètic, ja que l’O2 està diluït amb el N2 i 
aquest actua de forma negativa en la reacció ja que consumeix part de l’energia química 
alliberada en la combustió per augmentar la seva temperatura. Per contra l’aire és una 
font abundant, fàcil d’obtenir i barata. 

Utilitzant oxigen s’obté un gas de síntesi de poder calorífic mig. Però resulta car i genera 
certs problemes tecnològics. 

Amb la barreja d’aire-oxígen o oxígen-vapor d’aigua s’obté uns gas de síntesi enriquit en 
H2 i CO, augmentant el seu poder calorífic. Per obtenir la barreja s’ha de generar vapor 
d’aigua i això encareix el sistema. 

6.3. Tipologia de gasificadors 

Un gasificador no és més que un reactor, normalment cilíndric, constituït per diferents 
materials en l’interior del qual tenen lloc les reaccions de la combustió parcial d’una 
matèria primera. Paràmetres com la seva geometria, el punt d’introducció del combustible 
i de l’agent oxidant, el punt de sortida del gas producte, condicionen notablement l’eficàcia 
del sistema ja que influeixen en la distribució del agent oxidant, en la pèrdua i distribució 
de la temperatura i en l’arrossegament i producció de cendres i incombustibles. 

La tipologia dels rectors és diversa, però els més generalitzats són els següents: 

1. Reactor de llit fix vertical en flux transversal. (veure figura 10) 

2. Reactor de llit descendent en contracorrent (Upgraft). (veure figura 11) 

3. Reactor de llit descendent en equicorrent (Downdraft). (veure figura 12) 

4. Reactor de llit fluidificat.(veure figura 13) 

5. Reactor rotatori a contracorrent. 

Reactor de llit fix vertical en flux transversal 

Aquest reactor requereix un combustible uniforme i homogeni. El combustible s’introdueix 
per la part superior i l’agent oxidant s’introdueix per la part inferior creuant el llit de 
combustible. En la base del reactor queden recollides les cendres producte del procés. 
Treballa a mitja temperatura (600-800ºC) i produeix un gas de baix poder calorífic amb un 
alt contingut de cendres. La simplicitat d’aquest reactor és el seu principal avantatge, però 
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per contra no permet una bona circulació dels gasos i en conseqüència no s’afavoreix les 
etapes d’ assecat i piròlisi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Reactor de llit fix vertical en flux transversal 

 
Reactor de llit fix descendent en contracorrent (Upgraft) 

El combustible s’introdueix per la part superior del reactor que descendeix lentament, 
mentre que l’agent oxidant ho fa per la part inferior del reactor de manera que travessa el 
llit combustible. A mesura que el sòlid combustible descendeix es va escalfant produint-se 
l’assecat i la piròlisi de la carrega per la transferència de calor, per convecció i radiació, 
des de les zones inferiors, fins assolir la màxima temperatura de procés a la zona de 
combustió. Part dels quitrans i productes volàtils produïts en el procés son transportats pel 
corrent del gas. Els gasos de síntesi surten per la part superior. El sòlid ha d'estar 
degudament trossejat i tamisat per evitar problemes posteriors en els arrossegats del 
corrent gasós. 

La desgasificació dels sòlids té lloc en la zona de baixes temperatures, a la part alta del 
reactor on la temperatura oscil·la entre els 250-500ºC, per aquesta raó no es produeix la 
descomposició dels olis, quitrans i gasos formats (fenols, NH3, H2S) i s’obté un gas 
bastant contaminat. 

Les avantatges d’aquest reactor són la seva simplicitat i l’alta proporció de combustible 
cremat, però s’obté un gas molt contaminat d’incombustibles i quitrans. 
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Figura 11. Reactor de flux vertical 

Reactor de llit fix descendent en equicorrent (Downdraft) 

El combustible s’introdueix per la part superior, experimentant successivament els 
processos d’assecat i piròlisi al ser sotmès a un augment progressiu de la temperatura. 
Aquest perfil de temperatura a l’igual que en els altres reactors està causat perquè la 
conducció de el calor i la radiació des de la part inferior on es produeixen les altes 
temperatures com a conseqüència de la combustió parcial del combustible. 

Els gasos i sòlids descendeixen i arriben a la zona d'oxidació en la que una gran part 
combustiona amb l’oxigen introduït, proporcionant l’energia necessària per mantenir 
tèrmicament el procés. Els subproductes reaccionen entre sí, a traves de les reaccions de 
transformació-reducció, per augmentar la quantitat i qualitat de la fase gasosa com a 
combustible. El gas de síntesi surt per la part inferior del reactor. El coc generat en la 
zona de piròlisi no arriba al gas producte al ser forçat a travessar la zona de combustió on 
amb a les altes temperatures es crema pràcticament tot, donant com a resultat la 
presència de baixes proporcions de coc en el gas síntesi.  

Té l’ avantatge d’obtenir un gas de baix contingut en quitrans i altres condensables. 
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Figura 12. Reactor de llit fix a equicorrent (Downdraft) 

Reactor de llit fluidificat 

Està format per un llit de partícules sòlides, normalment sorra silícica, alúmina o altres 
òxids refractaris. S’injecta l’agent gasificant a través del llit de partícules per tal de 
mantenir-les en un estat de suspensió. S’escalfa el llit externament i el combustible, 
triturat o polvoritzat s’introdueix quan el llit arriba a una temperatura d’uns 800-900ºC. El 
combustible s’introdueix per la part superior del reactor i es barreja amb el llit en 
suspensió i s’escalfen casi instantàniament. Com a resultat d’això els fangs combustionen 
i es pirolitzen molt ràpidament, donant una barreja de components, amb una quantitat 
relativament elevada de materials gasosos. En la fase gas, es produeix una nova 
gasificació provocant reaccions de transformacions dels quitrans 

Les cendres queden retenides en el llit de partícules i cauen al fons, on s’extreuen. La 
conversió del carboni pot apropar-se al 100% si es recirculen els incombustibles. La 
composició del gas es molt uniforme, debut a les bones condicions de transferència de 
calor i matèria que proporciona el llit fluïdificat.  

En aquest tipus de reactor la humitat del combustible ha de ser una mica més elevada per 
tal que l’aigua evaporada capti una mica de calor que permeti mantenir la temperatura al 
reactor dintre d’us límits que no afectin al llit de partícules, en conseqüència convé que la 
sequedat del fang estigui compresa entre el 80-90%. Alguns autors [9] consideran 
queamb humitats del fang per sota del 40% la gasificació es factible sense una important 
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reducció del PCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 13. Reactor de llit fluïdificant 

Reactor rotatori a contracorrent. 

El sòlid s’introdueix per un extrem del reactor, l’agent gasificant s’introdueix per l’extrem 
contrari de forma que reaccionen a contracorrent mentre que el reactor gira respecte el 
seu propi eix que afavoreix el contacte combustible-agent gasificant. Malgrat que el 
rendiment tèrmic és bo es generen quitrans i olis. 

A la taula 12 [9], es relacionen les característiques principals dels diferents gasificadors. 

REACTOR FORMA 
FANG

TEMPERATURA 
REACCIÓ

TEMPERATURA  
GAS DE SÍNTESI

PRODUCCIÓ 
CENDRES EFICÀCIA

LLIT FIX VERTICAL  Pellet 600-800ºC alta ALTA ALTA

LLIT DESCENDENT EN 
CONTRACORRENT  Pellet 800-1000ºC BAIXA BAIXA BAIXA

LLIT DESCENDENT EN 
EQUICORRENT  Pellet 800-1000ºC ALTA BAIXA MITJANA

LLIT FLUIDIFICAT Pellet-Pols 800-900º© ALTA MITJANA-ALTA ALTA
 

Taula 12. Característiques principals dels gasificadors 
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6.4. Variables de funcionament 

6.4.1. Temperatura 

La temperatura i la seva distribució en el reactor condiciona notablement les reaccions 
que en ell es donin, temperatures molt elevades provoquen una concentració major de H i 
en conseqüència una major capacitat energètica del gas síntesi. Una mala distribució de 
la temperatura pot crear zones fredes on no reaccionin els components augmentant la 
proporció d’incombustibles. 

6.4.2. Pressió 

Les altes pressions afavoreixen la formació de CH4, però en general pressions elevades 
no són beneficioses, ja que també augmenten la producció de quitrans i hidrocarburs i les 
sol·licitacions mecàniques del reactor. 

6.4.3. Humitat 

Com s’ha pogut observar en les reaccions esmentades, la presència d’aigua afavoreix la 
producció de H2. En el cas dels fangs una humitat del 10-20% lluny de ser un problema és 
una avantatge ja que l’aigua present contribueix en la generació d’hidrogen, metà i tot un 
seguit d’hidrocarburs que posteriorment es transformaran en gas. En el cas d’un reactor 
de llit fluïdificat la raó és doble, ja que una certa humitat també ajuda a  mantenir la 
temperatura del llit dintre d’uns valors moderats, per sota dels 1000ºC reduint el risc de 
fusió del llit de sílice. 

6.4.4. Rati equivalent (Re) 

És el quocient entre la relació massissa de l’agent gasificant i del biosòlid i la mateixa 
relació estequiomètrica La relació varia en funció del tipus de reactor, però en general se 
situa entre el 0,2 i 0,4. 

En general augmentar el rati suposa disminuir la quantitat de quitrans, però valors alts fan 
disminuir la producció de gasos combustibles (H, CO, CH4) per la qual cosa disminuirà el 
poder energètic del gas. Un rati excessivament alt (per sobre 0,45) podria donar lloc a un 
gas incombustible. 

6.4.5. Mida de les partícules de combustible 

Influeix en el temps d’escalfament i en la difusió del calor des de i cap a la partícula. Quan 
més petita és la partícula millor ja que s’afavoreix la velocitat de combustió i de les 
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reaccions. 

6.4.6. Tipologia i geometria del reactor 

Un disseny i/o una geometria inadequada pot generar zones fredes amb temperatures 
excessivament  baixes per produir la transformació de tots els productes condensables 
procedents de la zona de piròlisi. Normalment són cilíndrics i verticals. 

6.4.7. Agent gasificant 

Com s’ha comentat la utilització d’un agent o un altre condicionarà l’oxidació i en 
conseqüència el poder energètic del gas de síntesi. Un excés d’oxigen generaria una 
incineració i no una gasificació. 

6.4.8. Velocitat d’admissió de l’aire 

Si les velocitats són baixes no es produirà una correcta oxidació i també es formaran 
zones fredes, repercutint el la qualitat i quantitat del gas de síntesi. 

6.5. Productes de la gasificació 

A la Figura 14 [2] es poden observar els productes obtinguts en les diferents etapes de la 
gasificació del fang. 

 

Figura 14. Productes de la gasificació 
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S’observa que a l’assecat es produeix l’evaporació de l’aigua continguda en el fang, que 
durant la piròlisi es formen diferents gasos, hidrocarburs i semicoc. En la fase de 
gasificació el fang en presència d’oxigen combustionarà, però com l’oxigen és insuficient 
es produeix una combustió incompleta que afavoreix la  formació de CO a la vegada que 
la matèria orgànica reacciona amb els gasos presents. Les reaccions són afavorides per 
la presència de vapor d’aigua produint-se H2. L’hidrogen és combinarà amb el C i el CO 
generant gas metà (CH4). L’hidrogen també es combinarà amb altres elements i 
compostos presents en els fangs generant àcid sulfhídric o àcid clorhídric. 

La composició típica del gas obtingut de la gasificació dels fangs de depuració es mostra 
a la taula 13, 

COMPOSTOS CO CO 2 CH 4 C 2 H 4 H 2 N 2 Cl 2 H 2 S H 2 O

% EN VOLUM 6-8 12-14 2-5 1-3 10-12 40-60 0-2 1-2 10-12  

Taula 13. Composició típica gas de síntesi 

Com s’ha observat el gas de síntesi també conté incombustibles (cendres, quitrans, coc) i 
altres gasos denominats àcids, com SO2 i CO2, generalment coneguts com 
incombustibles. Aquests compostos des d’un punt de vista ambiental i energètic són 
indesitjables i s’han d’eliminar del gas. 

Les característiques principals del gas de síntesi és recullen a la taula següent, 

Temperatura gas 700-800ºC
Densitat gas humit 1,129 kg/Nm 3

Densitat gas sec 1,170 kg/Nm 3

Contingut de cendres 50-100 g/kg fang sec
Contingut de quitrans 6,4-10 g/Nm 3 

PCI teòric de gas 4,5-8,5 MJ/Nm 3 

GAS DE SÍNTESI

 

Taula 14. Característiques principals del gas de síntesi. 

6.6. Materials del reactor 

Les reaccions i les temperatures que es donen lloc en el reactor d’un procés de 
gasificació han de tenir-se molt en compte per escollir els materials per al seu disseny i 
construcció. 

El reactor esta constituït fonamentalment per tres tipus de materials (de dintre a fora), 
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• Refractaris, són els que mantenen l’estabilitat mecànica per a les sol·licitacions 
degudes a la temperatura. Presenten punts de fusió que superen els 1.500ºC. 
Normalment són de naturalesa ceràmic. Presenten molt bones resistències davant 
del xoc tèrmic, una baixa conductivitat tèrmica i una baixa dilatació. 

• Aïllants, són els destinats a impedir el pas del calor des de l’interior a l’exterior del 
reactor evitant així la pèrdua de temperatura. Poden ser ceràmics o polimèrics. 

• Estructurals. Bàsicament són perfils i xapes d’acer comú o inoxidables. Tenen la 
missió d’absorbir les sol·licitacions mecàniques procedents del reactor i mantenir 
el conjunt estable. 

6.7. Condicionament del gas de síntesi 

Com s’ha comentat, en el procés de gasificació  a part del gas de síntesi també es 
generen incombustibles i altres compostos que han de ser eliminats, ja que redueixen el 
poder energètic del gas limitant el seu aprofitament posterior. 

6.7.1. Neteja  

Les cendres es generen durant el procés de gasificació i el volum generat depèn de la 
composició del fang i del tipus de reactor. Una part de les cendres són recollides en la 
base del reactor, però un 10-20% són arrossegades (cendres volants) amb el gas de 
síntesi. 

Totes les cendres han de ser retirades, les del reactor per a que no interfereixin en la 
gasificació, ja que amb el temps reduirien el rendiment del procés i les volants per que 
redueixen considerablement el poder calorífic del gas i actuen com a partícules abrasives 
que desgasten progressivament els equips. La separació de les cendres volants 
s’aconsegueix fent passar el gas de síntesi per una combinació de rentats per via seca 
(ciclons, separadors electrostàtics, filtres) i via humida (Scrubber).  

Els ciclons són separadors centrífugs de partícules i s’utilitzen com a dispositius primaris 
per eliminar, bàsicament, les partícules més gruixudes, per tal de protegir els tractaments 
posteriors i perquè  el seu rendiment disminueix considerablement amb la reducció de la 
mida de les partícules a separar. Les partícules de mida inferior a 10 µm són difícils 
d’eliminar amb aquests sistemes. 

Funcionen de la següent manera (veure figura 15), el gas entra amb una component 
tangencial per la part superior del cos del cicló i descendeix seguint una trajectòria en 
espiral fins a la part baixa del cicló de secció més estreta, on la trajectòria del gas 
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s’inverteix i torna ascendir, les partícules més gran xoquen amb les parets i entre elles, 
perdent energia i cauen al fons del cicló, d’on es retiren. 

 

Figura 15. Sistemes de neteja de gasos. Cicló 

Els electrofiltres, permeten la separació de pols o aerosol líquid d’un corrent de gasos 
mitjançant la força resultant d’una càrrega generada per un camp elèctric la precipitació 
electrostàtica. Els gasos portadors de partícules es fan circular a baixes velocitats per un 
sistema de plaques lleugerament separades. Les partícules es carreguen elèctricament i 
es dipositen en les plaques. Les partícules es recullen fent vibrar les plaques.  

Els filtres basen el seu funcionament en la capacitat física per retenir determinades mides 
de partícules. Poden ser de diversos materials, teixit, carbó, ceràmics. Depenen del tipus i 
del material poden arribar a retenir partícules de fins 0.1µm. 

Els equips filtrants sempre han d ‘estar associats a eficients sistemes de neteja, ja que 
amb el temps s'embruten i perden eficàcia. La neteja normalment es realitza amb aire a 
pressió a contracorrent, però depenent del tipus de filtre també es fa per vibració. 

Els quitrans són hidrocarburs de cadena llarga que amb les altes temperatures d’operació 
es troben en forma de vapor, però quan el gas de síntesi es va refredant els vapors es 
condensen i es fa necessària la seva eliminació. 

La concentració de quitrans és funció del tipus de reactor, del temps de residència, de la 
proporció aire-combustible, de la composició del combustible (en general a major quantitat 
de volàtils, més quitrans) i de la temperatura del procés (en general a menor temperatura, 
més quitrans). 
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Amb un estricte control del procés es pot reduir notablement la seva presència, però 
degut a la dificultat en l’ajust de totes les variables que intervenen i del gran número i 
complexitat de les reaccions que es donen sempre es generarà una certa quantitat. 

En qualsevol cas es tracta de compostos indesitjables que han de ser eliminats, ja que a 
l’igual que les cendres, redueixen el poder calorífic del gas de síntesi i poden generar 
problemes de manteniment en l’instal·lació. 

En general se separen amb un sistema de rentat per via humida (Scrubber) (veure figura 
16). Es tracta d’un sistema relativament senzill que basa el seu funcionament en la 
reducció de la temperatura del gas de síntesi al fer-ho passar a contracorrent a través 
d’un flux d’aigua. La disminució de la temperatura del gas afavoreix la condensació de les 
partícules de quitrà que incrementen la seva mida i a la vegada són arrossegades per 
l’aigua a la part baixa del sistema.  

Si el circuit d’aigua és tancat, aquesta es pot filtrar per separar les partícules per a 
conduir-les a un abocador o valoritzar-les, reintroduint-les en altres processos. 

Si el circuit és obert, les aigües hauran de tractar-se com aigües residuals i conduïdes a 
una depuradora. 

 

Figura 16. Sistemes de neteja de gasos. Scrubber 

6.7.2. Assecat 

En general els processos de condicionament per via humida van acompanyats de 
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sistemes d’ assecat del gas, per reduir la humitat que pugui contenir. 

Si el gas ha de ser utilitzat com a combustible serà necessari reduir la seva humitat per tal 
de no reduir el poder calorífic i per tal d’ajustar-la a les especificacions dels equips de 
producció energètica. 

El seu principi de funcionament es basa en els dels ciclons ja comentats, es fa passar el 
gas per un sistema (en anglès Demister) que afavoreix la condensació i l’eliminació de la 
boira (fines gotes d’aigua generades en el rentat de gasos que són arrossegades pel gas). 

Les aigües recollides tenen la consideració de residuals i han de ser tractades en una 
EDAR. 

6.7.3. Eliminació de gasos àcids 

El fang de depuradora presenta, de forma general, una concentració de sofre que pot 
arribar a ser de l’ordre de l’1%, el que obliga a tractar els gasos generats de la seva 
gasificació. El sofre durant el procés de gasificació al reaccionar amb l’hidrogen fa que el 
gas de síntesi contingui H2S (àcid sulfhídric) que al combinar-se amb aigua genera àcid 
sulfúric (H2SO4), un compost altament corrosiu. A més si el gas s’utilitza com  combustible 
pot generar SO2 i s’ha d’evitar la seva emissió a l’atmosfera ja que amb la humitat al 
combinar-se amb l’aigua generarà àcid sulfúric i provocar “pluja àcida”.  

De la mateixa manera el carboni contingut en el fang reacciona amb l’oxigen present al 
agent gasificant formant CO2 que a banda de reduir el poder calorífic del gas de síntesi, al 
expulsar-ho a l’atmosfera contribueix en l’efecte hivernacle. 

L’eliminació es realitza normalment en una columna d’adsorció amb Metil dietanolamina 
(MDEA, fórmula: N-Metildietanolamina, peso molecular: 119,1), que captura selectivament 
el H2S i el CO2 (en menor proporció). 

El H2S adsorbit es pot transformar mitjançant un sistema Claus en sofre sòlid elemental 
que pot ser reaprofitat o comercialitzat. 

La transformació en un sistema Claus és dona en dues etapes, 

H2S + 3/2O2 → H2O + SO2
  (eq. 1) 

El sistema consisteix en una cambra de combustió on una part del H2S combustiona de 
forma controlada amb l’aire i és produeix la reacció de la eq.1. Posteriorment el SO2 
reacciona amb la resta de H2S de la següent forma, 
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2H2S + SO2 → 2H2O + 3S  (eq. 2) 

La reacció global del sistema és, 

H2S + 1/2O2 → H2O + S  (eq. 3) 

Aquesta reacció permet una conversió del 60-70%. 

6.8. Aprofitament energètic del gas de síntesi 

6.8.1. Intercanvi de calor 

La temperatura del gas de síntesi a la sortida del gasificador, depenent del tipus de 
reactor, pot estar compresa entre els 700-900ºC fet que permet utilitzar la seva energia 
calorífica. 

Utilitzant un sistema d’intercanvi de calor es pot transferir part de l’energia calorífica del 
gas de síntesi a l’agent gasificant elevant la seva temperatura entre els 400-500ºC. Això 
permet reduir el xoc tèrmic que es produeix si l’agent gasificant entra a temperatura 
ambient i a la vegada afavoreix el procés de piròlisi. 

6.8.2. Cogeneració 

La cogeneració és la producció simultània o seqüencial d’energia mecànica 
(transformable en elèctrica) i energia tèrmica útil a partir d’una mateixa matèria primera. 

El gas de síntesi una vegada condicionat és gràcies a la seva composició veure taula 15 
[2] un combustible que pot ser utilitzat per a la cogeneració energètica. Malgrat això 
presenta, com s’ha comentat, un poder calorífic relativament baix comparat amb el del 
gas natural que és de l’ordre dels 40MJ/Nm3. 

H 2 CO CO 2 CH 4 N 2

AIRE 16 20 12 2 50 4.500-6.500 SÍ
OXIGEN 32 48 15 2 3 8.000-8.500 SÍ
VAPOR D'AIGUA 50 20 22 6 5.000-7.000 SÍ

COMPOSICIÓ DEL GAS SÍNTESI         
(% EN VOLUM)AGENT 

GASIFICANT
APTE COM A 

COMBUSTIBLEPCI (kJ/Nm 3 )

 

Taula 15. Composició gas de síntesi i PCI en funció de l’agent oxidant 

Les principals avantatges de la cogeneració energètica són: 

a) Major eficiència que en la producció individual.  
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b) Disminució de la contaminació. El millor aprofitament de l’energia en la 
generació d’electricitat suposa una disminució de la contaminació, ja que es 
consumeix, comparativament amb les centrals tèrmiques i les calderes de 
producció de calor, fins a un 35% menys de combustibles fòssils. 

c) Estalvi econòmic en el consum. Es redueixen els costos de generació i 
distribució de l’electricitat respecte els sistemes convencionals. Pot permetre  
l’autosuficiència energètica i en cas d’excés d’energia elèctrica existeix la 
possibilitat de vendre-la per obtenir beneficis que a priori poden afavorir una 
ràpida amortització de la inversió. 

d) Incentius tarifaris. Les administracions competents incentiven la cogeneració 
primant la tarifa de venda del kWh. 

Les principals desavantatges són: 

a) Són instal·lacions complexes tècnicament i operativa. 

b) La cogeneració no permet copiar la corba de demanda de la instal·lació i en 
conseqüència no es podrà prescindir de la connexió a la xarxa. 

c) És necessària una inversió addicional per a l’instal·lació dels equips de 
cogeneració i per fer front als costos derivats de la instal·lació.. 

La cogeneració es pot realitzar amb diverses tecnologies, 

Cogeneració amb motor de combustió interna (MCI) 

El tipus de motor més típic segueix el cicle Otto i crema combustibles gasosos. El gas 
combustible es barreja amb aire i s’introdueix en els cilindres. L’explosió allibera el calor 
en forma de gasos que mobilitzen un alternador que genera electricitat. Els rendiments 
són alts però són relativament sensibles a la qualitat del gas combustible el que obligarà a 
condicionar-los adequadament per tal de complir les especificacions requerides pel motor. 

El rendiment elèctric del motor de gas es de l’ordre del 35%, depenen de la seva potència 
i de la qualitat del gas. Els nivell tèrmic dels gasos d’escapament és moderadament alt. Si 
el gas està correctament condicionat és un del sistemes més adequats per a la obtenció 
d’electricitat i són econòmics, de fàcil operació i presenten baixes emissions. 

Cogeneració amb turbina de gas (TG) 

El gas combustible és introduït conjuntament amb l’aire en la cambra de combustió de la 
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turbina. L’expansió dels gasos de combustió fan girar la turbina que mitjançant un 
reductor de velocitat fa girar un alternador. 

A l’igual que els motors de gas, les turbines també són sensibles a la qualitat dels gasos i 
obligarà a la instal·lació dels corresponents sistemes de condicionament. De fet són més 
sensibles que els motors el que obliga a controlar molt estrictament la qualitat dels gasos 
per garantir el màxim rendiment. 

El rendiment elèctric de les turbines, amb un gas correctament condicionat, pot oscil·lar 
entre el 25% per a potències baixes (5MW- 25MW) i de fins un 45% per potències 
elevades (> 25MW). Són econòmics, d’operació simple i emissions baixes. El nivell tèrmic 
dels gasos d’escapament és superior al del motogenerador. 

Cogeneració amb turbina de vapor (TV) 

L’energia es produeix mitjançant una turbina alimentada amb vapor que s’obté de la 
combustió del gas de síntesi o altre combustible. 

Cogeneració amb cicle combinat 

En aquest procés es genera electricitat en dues etapes. En la primera una turbina de gas 
connectada a un alternador s’encarrega de la producció d’electricitat a partir del gas de 
síntesi, mentre que en la segona etapa s’aprofiten els fums d’escapament de la mateixa 
turbina per generar vapor en una caldera que a la vegada seran utilitzats per alimentar 
una turbina de vapor que també generarà electricitat. 

La seva operacionalitat no és tant senzilla i els seus costos d’explotació només resulten  
competitius a gran escala de producció. 

A la taula 16 [12] es pot observar els rendiments dels diferents sistemes: 

SISTEMA RANG TREBALL 
(MW)

RENDIMENT 
ELÈCTRIC

RENDIMENT 
TÈRMIC PERDUES

MCI 1,5-25 35% 55% 10%
TG 0,5-250 25% 60% 15%
TV 10-300 20% 70% 10%
CC >10 45% 35% 10%  

Taula 16. Sistemes de Cogeneració. Rendiments elèctrics i tèrmics  

L’elecció del sistema de cogeneració dependrà de la producció elèctrica prevista, per a 
produccions petites sembla més aconsellable els MCI, mentre que per a  produccions 
mitjanes o altes el CC presenta els millors rendiment. A banda d’això s’han de tenir en 
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compte altres aspectes com els costos d’inversió i explotació, la necessitat de treballar en 
forma continua o discontinua o la possibilitat de treballar a plena càrrega o càrrega 
parcial, entre d’altres. 
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7. Anàlisi teòric del procés de vitrificació 

En el procés de gasificació o combustió únicament s’aprofita energèticament la part 
orgànica del fang, la part inorgànica es troba en forma de cendres i altres partícules, que 
no són aprofitables i es consideren els residus del procés. 

El principal problema d’aquests residus és que contenen, entre d’altres, metalls pesants, -
recordem que provenen de fang que es destinat a l’abocador principalment per 
l’incompliment dels límits agronòmics-, el que fa que tinguin, la consideració de residus 
especials. 

Qualsevol plantejament de valorització del residu obliga prèviament a la neutralització dels 
metalls pesants i garantir la seva estabilitat. 

En aquest sentit la vitrificació és un procediment que permet integrar i fixar els elements  
contaminats dintre d’una matriu rígida i compacta (vidre), al inserir els metalls tòxics a 
l’estructura atòmica del vidre garantint no només el confinament si no també la 
neutralització dels metalls ja que perquè el contaminat pugui sortir (lixiviar) és necessari 
trencar el enllaços moleculars que formen el vidre obtingut. 

7.1. Vidre 

El vidre és un material ceràmic format per compostos inorgànics, metàl·lics i no metàl·lics 
que presenten enllaços atòmics de tipus iònic o covalent. És una material amorf que 
s’obté per refredament ràpid d’una massa fossa de sílice, hidròxid sòdic i/o potassi, que 
n’impedeix la cristal·lització de la seva estructura. És dur, fràgil, normalment transparent, 
insoluble  en els dissolvents més comuns i que fon a elevades temperatures (> 1000ºC). 

Segons l’ASTM (American Society for Testing Materials), el vidre és un producte inorgànic 
fos que s’ha refredat fins un estat rígid, sense que experimenti cristal·lització. 

7.1.1. Classificació dels vidres inorgànics 

Existeixen molts estats vitris que no són combinacions oxiàcides de silici, bor, fòsfor, etc. 
S’estableix (K.H Sun et al.) la següent classificació de substàncies vítries: 

 Elements Vitris 

 Òxids 

 Halogenurs 
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 Sulfurs i halògens 

Tots els elements que poden assolir l’estat vitri pertanyen al grup VI A de la taula 
periòdica. D’entre els més importants es pot remarcar l’oxigen, el sofre, que és insoluble 
en sulfur de carboni, quan es refreda des de 250ºC pot ser estirat formant fils (S8), el 
seleni forma un vidre trencadís, de la mateixa manera que el sofre. També poden arribar a 
l’estat vitri el fòsfor i el tel·lur. 

En els vidres òxids estan inclosos tots els vidres que contenen oxigen com a creador de 
pont entre àtoms d’altres elements. Amb certes composicions, els següents òxids formen 
vidres amb òxids metàl·lics: B2O3, SiO2, GeO2, ZrO2, P2O3, Ti2O3, P2O5, As2O3, Sb2O5, 
Bi2O3, V2O5, SO3. 

Els halogenurs estan formats per clorur de beril·li i el clorur de zenc són els únics que 
formen vidre aïlladament. 

El sulfur de carboni es congela en forma vítria a baixes pressions obtenint vidres de sulfur. 

7.1.2. Silicats  

Els silicats estan compostos principalment per silici i oxigen. Cada àtom de sílice està unit 
a quatre àtoms d’oxigen, els quals estan situats en els vèrtex del tetràedre, el àtom de 
sílice està col·locat al centre. Normalment són considerats iònics donat que tenen un 
notable caràcter covalent als enllaços Si-O, els quals son direccionals i relativament forts. 
Amb independència del caràcter de l’enllaç Si-O, existeix una càrrega -4, associada a cada 
tetràedre, ja que cadascú dels quatre àtoms d’oxigen necessita un electró extra per 
aconseguir una estructura electrònica estable. Les diferents estructures dels silicats 
s’originen a  partir de les varies maneres en que les unitats Si-O poden combinar-se en 
distribucions d’una, dos o tres dimensions. 

El silicat, químicament més simple és el diòxid de silici o sílice (SiO2). Estructuralment és 
una xarxa tridimensional que es genera quan tots els àtoms d’oxigen de cada tetràedre 
son compartits amb els tetràedres adjacents formant enllaços o ponts d’oxigen. Resulta un 
material elèctricament neutre i tots els àtoms tenen estructures electròniques estables, ja 
que per dissociar-la en els seus elements es necessiten 881,15kJ/mol. 

Si tots els tetràedres es col·loquen de forma regular i ordenada formen una estructura 
cristal·lina (veure Figura 17a). Si pel contrari la distribució dels tetràedres presenta un 
elevat grau de distribució a l’atzar forma una estructura no cristal·lina o amorfa (veure 
Figura 17b), estructura característica dels vidres. L’estructura amorfa s’aconsegueix durant 
el procés de fusió, quan a mida que s’eleva la temperatura la xarxa cristal·lina es 
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distorsions transformant-la en una estructura reticulada a l’atzar. A majors temperatures els 
enllaços es poden arribar a trencar i apareix la possibilitat d’inserir altres elements a 
l’estructura. Un refredament ràpid fins a l’estat rígid fa impossible la recristal·lització i el 
sòlid resultant manté l’estructura amorfa. 

La possibilitat d’incorporar a la xarxa estructural del material altres elements (veure Figura 
17c), com els metalls i compostos tòxics inorgànics converteix al procés de vitrificació en 
un procés de gran seguretat pel confinament i estabilització de certs residus. 

 

   

a) Cristal·lina b) Amorfa c) Amorfa amb inserció d’elements

Figura 17. Estructures dels vidres de sílice 

7.2. Estructura dels vidres  

7.2.1. Influència dels òxids 

L’estructura del vidre que s’obtindria a partir dels residus inorgànics de la gasificació dels 
fangs de depuració, estarà,  lògicament, molt lligada a la composició dels mateixos. La 
base constituent seran els diversos òxids que conté, majoritàriament SiO2, CaO, Al2O3, 
Fe2O3 i d’altres minoritaris.  

L’existència d’altres òxids provoca modificacions en l’estructura bàsica de la sílice que és 
necessari conèixer. 

Influència dels XO 

Són els que aporten fusibilitat al sistema. Això és degut a que aquests òxids donen lloc a 
una debilitació de la xarxa. La destrucció d’una part dels ponts d’oxigen es reflecteix en la 
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reacció següent, 

Si-O-Si  + XO  → Si-O-+X+ + X+ -O -Si 

Depenent de com tingui el catió l’òxid s’insereix a la xarxa silícica com a formador i no la 
debilita o com a modificador debilitant-la. 

Per exemple si l’òxid té com a catió el Mg+2, que té un radi iònic de 0.078nm i un índex de 
coordinació de 4, forma tetràedres MgO4 i s’insereix a la xarxa silícica com a formador. 

Influència de X2O3 

La incorporació d’aquests òxids afavoreix l’estabilització de la de la xarxa. el cas més 
conegut és el de l’alúmina. 

Influència dels X2O 

La presència d’òxids alcalins produeix un trencament del pont d’oxigen que afavoreix el 
procés de formació del vidre, segons la següent reacció: 

Si-O-Si  + X2O  → Si-O-X+ + X+O- -Si 

Això produeix una discontinuïtat en la xarxa vítria i en conseqüència una debilitació dels 
enllaços. El més conegut és el quars 

Influència d’altres elements 

És el cas d’aquells metalls que no es presentin en la seva forma oxidada, i que queden 
inserits en l’estructura, afavorint la seva irregularitat i en conseqüència fent-la més dèbil. 
L’influencia dels elements inserits serà en general negativa si bé depèn dels seus radis 
atòmics influiran en major o menor mida. 

També sembla cert que la complexitat d’alguns cations que formen part del grup del òxids 
modificadors del reticle pot afavorir la fusió prematura a la vegada que formen un vidre 
més complex i estable. 

7.2.2. Separació de fases 

L’estructura d’un sòlid vitri obtingut per un refredament ràpid d’una massa fosa reflecteix 
millor l’estructura del líquid, que si el material cristal·litza en assolir el seu punt de 
solidificació adquirint una estructura ordenada. 

Els líquids formats per mescles d’òxids fosos es desvien força del seu comportament ideal 
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segons la composició, ja que els cations i els anions estan agrupats en fases separades.  

Per exemple, en un vidre de borosilicat de sodi fos, hi ha  la tendència afavorida per les 
altes temperatures a l’agrupació d’anions de silicat, anions borat i cations sodi. Si hi ha 
prou temps abans de refredar-se, es formen dues fases, una de vidre sílice i una altra de 
borat de sodi. 

En general en la formació del vidre, les fases no se separen totalment, si no que una 
queda dispersa al si de l’altra, com petites gotes d’un líquid dins la massa d’un altre. Quan 
això passa la estructura del vidre conserva “congelada” la segona fase. Aquesta no serà 
homogènia i presentarà heterogeneïtats en la composició d’amplitud variable, segons els 
components i el tractament tèrmic. Lògicament el material presentarà diferents propietats 
que les que presentaria si fos homogeni. 

El fenomen de separació de fases es present en tots els vidres formats per dos o més 
òxids. Només mitjançant tècniques de microscòpia electrònica i difracció de raigs X podem 
detectar i estudiar aquest fenomen. Des del punt de vista pràctic, la separació de fases 
influeix en les propietats químiques del vidre. 

En funció de l’exposat el vidre obtingut a partir de la vitrificació dels residus inorgànics 
continguts en el fang de depuradora, presentarà una clara estructura amorfa, amb un cert 
grau de separació entre fases i comparativament més dèbil que l’estructura de sílice bàsica 
(cristal·lina), degut als efectes modificadors dels altres òxids i dels altres elements no 
oxidats.  

Malgrat això no s’ha d’entendre que l’estructura molecular serà necessàriament dèbil i amb 
tendència a la lixiviació.  

ES pot establir que la vitrificació és la tecnologia que millor garanteix la inserció dels 
elements contaminats dintre d’una estructura molecular formada bàsicament per tetràedres 
de sílice que són molt estables, però la seva condició vítria i l’existència d’altres òxids i 
elements modificadors de la xarxa la poden debilitar en diferents graus, depenen dels seus 
cations i anions i la seva proporció. 

Es per això que serà necessari comprovar la resistència d’aquesta estructura  a la 
lixiviació, que s’ha d’entendre com la facilitat  de trencar els enllaços i alliberar uns 
determinats elements.  
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7.3. Matèries primeres formadores de vidre 

7.3.1. Vitrificants 

Són aquells que formen la unitat bàsica, repetint-se a intervals regulars. Els principals 
formadors són òxids tipus XO2, sent X principalment: Si, B, P. El SiO2 és el més habitual 
dels formadors, pot formar vidre a temperatures superiors als 1.700ºC amb un coeficient 
de dilatació molt baix i elevada resistència al xoc tèrmic. Vitrificar a aquestes temperatures 
no és rentable econòmicament, per la qual cosa s’afegeixen els fonents o modificadors de 
la xarxa del vidre. 

7.3.2. Fonents 

Ocupen els intersticis de la xarxa principal, debilitant els enllaços i disminuint l’energia 
necessària per trencar-los, p.ex. òxids del tipus XO. 

El més actiu dels fonents és el PbO amb un punt de fusió baix i capaç d’atacar a la resta 
d’òxids. Quan més actiu sigui el fonent, més baixa haurà de ser la temperatura necessària 
per fondre el compost 

7.3.3. Estabilitzants 

Actuen donant estabilitat a l’estructura amorfa, ja que les cel·les elementals tenen 
tendència a desestabilitzar-se i caure en un estat de menor energia (desvitrificació). P.ex.: 
Òxids del tipus X2O3. 

A la taula 17 [9] es por observar la composició d’alguns dels vidres més coneguts, 

SiO 3 B 2 O 4 Al 2 O 4 Na 2 O K 2 O CaO MgO PbO Fe 2 O 4

FINESTRA 72,5 1,5 13 0,3 9,3 3 0,1
AMPOLLA 73 1 15 10 0,05
PÍREX 80,6 12,6 2,2 4,2 0,1 0,05 0,05
FIBRA DE 
VIDRE 54,6 8 14,8 0,3 0,3 17,4 4,5

VIDRE
COMPOSICIÓ (%)

 
Taula 17. Composició d’alguns vidres 

7.4. Procés de vitrificació 

La matèria primera  triturada es introduïda en un forn, a una temperatura que oscil·la entre 
els 1.100ºC i els 1.400ºC. Les molècules de les partícules sòlides arriben, mitjançant 
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l’energia calorífica comunicada, a un estat d’agitació dels enllaços, disminuint la seva 
viscositat a mesura que augmenta la temperatura.  

Al arribar a una temperatura suficientment elevada (≈ 1.200ºC) els enllaços es comencen 
a trencar i es fonen els element més febles. Un cop en estat líquid s’ataca als vitrificants 
(bàsicament SiO2). L’operació serà tant més fàcil com més gran sigui la quantitat de 
fonents, o si s’introdueix en la formulació un material de naturalesa vítria, (p. ex: residu de 
vidre). 

Assolida la fusió del material, es refreda ràpidament de manera que adquireix 
consistència sòlida.  

El gran xoc tèrmic que es produeix el refredament sobtat suposa una ruptura del material 
solidificat, en forma granulada semblant a la grava.  

7.5. Propietats del vitrificat 

7.5.1.  Resistència de l’aigua 

L’aigua provoca la hidròlisis dels silicats al actuar sobre la xarxa vítria dissolent els 
compostos solubles. La resistència a l’aigua depèn de la composició (la presència d’òxids 
alcalinoterris i de metalls tri i tetravalents augmenten la resistència a la hidròlisis), del 
temps d’atac (la resistència disminueix al augmentar el temps d’atac) i de la temperatura 
de l’aigua (temperatures altes afavoreixen les reaccions d’atac). 

7.5.2. Resistència als àcids 

Els vitrificats són, comparativament amb altres materials, bastant resistents al àcids. Els 
àcids tenen ions lliures d’hidrogen que tenen gran mobilitat, si aquests es situen als 
microporus del material i reaccionen amb els silicats que s’hidraten s’inicia la seva 
destrucció.  

Malgrat això els vitrificats presenten, en general, una baixa proporció de porus i en 
conseqüència aquest procés d’iniciar-se és molt lent. 

7.5.3. Resistència a les bases 

Les bases poden alliberar OH- que reaccionin amb els silicats solubilitzant-los. 

7.5.4. Propietats mecàniques 

Els vidres presenten un mòdul de Young relativament alt, el que delata la baixa elasticitat 
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d’aquests materials. La presència d’òxids alcalins redueix el mòdul d’elasticitat. La 
presència de bombolles també redueix l’elasticitat. L’efecte de la desvitrificació fa 
augmentar el mòdul de Young en crear-se una xarxa cristal·lina més rígida. 

A la taula 18 podem observar el grau d’elasticitat d’alguns materials. 

MATERIAL E (MPa) x 10 4 σ (MPa) x 10 3

Alumina sinteritzada (5% porus) 1520 8,6-14,2
Carburo de silici  5% porus) 1950 7,2
Maó de magnesita 715 1,1
Vidre comú de sílice 303 3
Acer de construcció 20,7 392,2 (tracció)  

Taula 18. Mòduls d’elasticitat i tensions de fractura 

El vitrificat al igual que molts altres materials presenta una major resistència a la 
compressió que a la tracció 

7.6. Forns de vitrificació 

Existeixen  varies tipologies, però els més utilitzats son bàsicament dos: 

7.6.1. Forns convencionals 

Són aquells que utilitzen combustibles fòssils (fuel-oil, gas natural, etc.). Dintre d’aquest 
es troben els de tipus tancat o obert (veure figura 18). 

Els forns oberts són aquells en el que els gasos del procés de combustió són emesos a 
l’atmosfera. En aquest tipus de forns el material entra i cau a un bany de material fos. La 
fusió es produeix per la gran quantitat d’energia aportada al sistema en forma de flama o 
cremador que escalfa les parets del forn i a la pròpia càrrega fins que fon. A mida que el 
material es fon es torna més líquid i es va desplaçant cap a la sortida on es refreda. El 
que passa en aquests forns és que generen una atmosfera al seu interior que està a 
elevades temperatures (>1.300ºC) al entrar el material es poden volatilitzar algunes  
substàncies que se sumen als gasos de combustió del cremador sent bastant 
contaminants. 

7.6.2. Forns elèctrics 

La seva font energètica és l’electricitat. En aquests no hi ha gasos de combustió i en 
conseqüència les emissions són molt menors. Dintre d’aquesta categoria troben els forns 
d’arc i els d’elèctrodes. El seu principi de funcionament és similar als forns convencionals, 
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la càrrega a fondre entra en contacte amb un bany fos de material.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Forn de fusió convencional 

 

Figura 19. Forn de fusió elèctric 

El forn de la figura 19 es coneix com de capa freda (“cold top”). La funció d’aquesta capa 
és fonamental ja que presenta un gradient tèrmic que va des dels 80ºC (a la zona 
d’entrada del material) fins als 1.500 ºC (zona bany). Aquest gradient és capaç de formar 
una gran quantitat d’eutèctics evitant així la seva emissió quan es tracta d’elements 
volàtils (halògens, metalls volàtils, etc.). Les elevades temperatures s’aconsegueixen 
mitjançant uns elèctrodes situats a la base del forn. Poden ser del tipus arc o d’elèctrodes 
submergits. 
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4.-sortida gasos; 5.- Sortida a refredament.
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Les avantatges i inconvenients dels forns elèctrics respecte als convencionals es 
relacionen a continuació, 

 Baixes emissions 

 Major rati de fusió per unitat de superfície del bany 

 Millor eficàcia energètica 

 Millor qualitat de la massa fosa i major homogeneïtat 

 Reducció de l’espai necessari i costos d’inversió 

 Explotació més simple 

 Costos d’operació i manteniment, en general, més elevats 

 No són viables per a grans produccions 

A banda de l’esmentat un factor molt important per a l’elecció del tipus de forn és el 
ambiental.  

Emissions de NOx 

Als forns convencionals de gas per aconseguir elevades temperatures és necessari 
treballar amb aire ric en oxigen. La formació de NOx es produeix per la reacció directe 
entre el nitrogen i l’oxigen, 

N2 + O2 → 2NO 

Aquesta reacció que no es dona en els forns elèctrics i en conseqüència les emissions de 
NOx en aquest tipus de forns és nul·la. 

Emissions de CO 

Als forns elèctrics no es donen emissions de CO donat que a diferència dels forns 
convencionals no es produeix cap combustió. 

Emissions de SOx 

La formació dels SOx en la combustió del gas natural és molt baix i fàcil de tractar amb 
sistemes de condicionament de gasos àcids. A la fusió elèctrica no hi ha aquests tipus 
d’emissions al no combustionar gas natural. 
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Emissió de metalls pesants 

La presència de metalls pesants al forn pot ser molt important depenent de la matèria 
primera a vitrificar. En el cas dels residus de la gasificació de fangs de depuració que 
poden presentar un alt contingut d’aquests, existirà la possibilitat d’una alta emissió a 
l’atmosfera. Aquesta possibilitat serà menor en els forns elèctrics ja que les emissions 
gasoses són menors i haurà un menor arrossegament. Malgrat això serà necessària la 
incorporació d’un sistema de rentat i condensació dels gasos que puguin arrossegar 
volàtils i partícules per tal d’evitar la seva emissió a l’atmosfera. Les partícules retingudes 
poden ser reintroduïdes al forn. 

7.7. Resistència a la lixiviació 

La lixiviació és la facilitat que presenta un material a despendre els seus components per 
l’acció d’una agent atacant, aigua, aire, etc. En un material obtingut a partir del tractament 
de residus i que a més pugui ser valoritzat s’ha de tenir molt en compte la seva resistència 
a la lixiviació i a l’impacte que pot produir. El grau d’impacte ambiental serà  funció del 
següent, 

• El potencial contaminat del residu 

• Possibilitat de lixiviació 

• Model de dispersió del contaminat en el medi 

• Medi receptor 

En conseqüència és necessari conèixer les possibilitats de lixiviar, i la seva cinètica. per 
conèixer el seu comportament a llarg termini. Amb un  test de lixiviació es vol simular, de 
forma accelerada, el comportament de la lixiviació d’un material en condicions reals.  

Existeixen diferents test de lixiviació (veure taula 19) per als residus monolítics però a 
Europa s’apliquen bàsicament dos, el “Tank Leaching Test (NTLT)” contemplat a la norma 
holandesa NEN 7345 (1995) i el “INSA France Floward Test” contemplat en la normativa 
francesa. (veure taula 19). 
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NTLT  (NEN 7345) INSA France Floward 

Agent atacant Aigua destil·lada             
(pH=4 amb HNO 3 ) Aigua destil·lada

Relació líquid/sòlid 5 (en volum) 10 (en volum)

Dimensions probeta 4x4x4 cm 3 12x8x4 cm 3

nº d'extraccions 8 11

Temps d'extracció (dies) 0,25, 1, 2.25, 4, 9, 16, 36, 64 0.6, 1.25, 2, 2.25, 4, 9, 16, 36, 64

Resultats
Quantitat acumulada de 

contaminant lixiviat en mg/m2. 
Coeficient de difusió del 

contaminat. Retenció química

pH, conductivitat, potencial redox, 
contaminats en funció del temps 

mg/m 2

TEST
CARACTERÍSTIQUES

 

Taula 19. Tests de lixiviació 

Aquests assaigs proporcionen informació sobre els mecanismes d’alliberament de les 
substàncies tòxiques, en quina quantitat i en quin temps. 

El test NEN 7345 estableix  dues categories de materials (veure taula 20): 

Categoria 1: Materials amb valors de lixiviació acumulativa inferiors als límits de la 
columna L1. Aquests materials no tenen cap restricció d’ús. 

Categoria 2: Materials amb valors de lixiviació acumulativa superiors als límits de la 
columna L2. Aquests materials tenen restricció d’ús. 

CONTAMINAT
L 1  

(mg/m 2 )
L 2  

(mg/m 2 )
CONTAMINAT

L 1  

(mg/m 2 )
L 2  

(mg/m 2 )

As 40 300 Mo 15 95
Ba 600 4.500 Ni 50 350
Br 25 200 Pb 100 800
Cd 1 7,5 Sb 3,5 25
Co 25 200 Se 1,5 9,5
Cr 150 550 Sn 25 200
Cu 50 350 V 250 1.500
Hg 0,4 3 Zn 200 1.500
Cl 20.000 150.000 CN-Complexat 6.5 50
CN-lliure 1.5 9.5  

Taula 20. Límits del test de lixiviació de materials reciclables monolítics 
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7.8. Desvitrificació  

En el cas que ens trobem davant d’una estructura feble i amb tendència a la lixiviació 
s’haurà de plantejar un procés de desvitrificació (vitroceramizació). Aquesta consisteix en 
una recristal·lització o regularització parcial d’una estructura cristal·lina amorfa, de forma 
que ens troben dues estructures, extensions de estructura cristal·litzada enllaçada amb 
una estructura majoritàriament amorfa. El resultat és una estructura molecular 
policristal·lina més estable.  

El procés es realitza en quatre etapes (veure figura 20): 

1. Vitrificació. El material fos és refreda ràpidament fins a una temperatura d’uns 
800ºC. 

2. Nucleació i creixement de gra. És manté  en aquesta temperatura durant un 
cert temps  fins que s’eleva progressivament fins als 1.200ºC.  

3. Creixement de gra. Per afavorir el creixement del gra es manté la temperatura a 
1.200ºC durant un temps. 

4. Refredament. El material es refreda ràpidament.  

FABRICACIÓ VITROCERÀMICS

0
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1600

Temps

ºC

 

      Figura 20. Fabricació de les vitroceràmiques 

7.9. Valorització del vitrificat 

El producte que obtenim de la vitrificació es pot presentar diferents formes, 

Grava. És la forma que adopta el material quan en estat fos és ràpidament refredat. 

Conformat. Refredant el material fos en mitjançant motlles metàl·lics o de sorra podem 
obtenir diferents geometries (veure Figura 21a). 

1 

2 

3 

4 
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Fibres. Es poden obtenir fibres de vidre refredant el material mentre es centrifuga. Les 
gotes de vidre és refreden i s’estiren fins adquirir la forma de fibra (veure figura 21b). 

 

  

a) Conformat b) Fibres 

Figura 21. Productes vitrificats 

Les aplicacions que es poden trobar per als productes de la vitrificació són diversos, en el 
cas de la presentació a doll o grava, potser des de material de replè amb terres fins com 
àrids per addicionar als formigons.  

Amb els conformats es poden aconseguir rajoles, panots, blocs per a pantalles sòniques, 
finestres d’edificis o material decoratiu. 

En forma de fibres es pot utilitzar com a component d’altres elements, p. ex: en 
canonades de polietilè amb fibres. 
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8. Proposta de sistema de valorització complerta 

Establertes les bases teòriques de diversos processos de transformació es proposa el 
disseny d’un sistema que permeti la valorització dels fangs i dels seus residus. 

Aquest sistema constarà d’un assecatge tèrmic que permetrà reduir el volum del fang a 
tractar i adquirir la humitat més adequada per als processos posterior, d’una gasificació 
que permeti obtenir a partir de fang sec un gas combustible, uns processos de 
condicionament del gas que permetran la seva utilització com a combustible per a la 
producció d’energia elèctrica i tèrmica amb motors de combustió interna i d’una vitrificació 
dels residus generats en aquests processos, que per la seva especial composició, permeti 
obtenir un material vitri inert i estable amb característiques aptes per ser aprofitat, directa 
o indirectament, en el camp de la construcció.  

Aquests sistema seria de valorització complerta i no generaria cap residu susceptible de 
ser destinat a abocador. 

Per establir aquest sistema de tractament s’han recollit dades de la bibliografia existent, 
adoptant els valors mitjos o típics dels diferents paràmetres i variables que intervenen i en 
conseqüència els resultats obtinguts només representen ordres de magnitud, però que 
malgrat aquesta condició es consideren suficients exactes per analitzar la viabilitat tècnica 
i econòmica del sistema. 

En realitat l’autor considera que malgrat l’existència d’una extensa bibliografia, abans 
d’abordar qualsevol disseny del sistema a nivell de projecte constructiu seria necessari 
validar empíricament alguns dels paràmetres adoptats, el que obligaria a la caracterització 
exacta del residu i a la realització d’assaigs en planta pilot per tal de conèixer la cinètica i 
comportament real del fang en estudi en els processos implicats.  

De la mateixa manera seria necessari comprovar les característiques i resistència a la 
lixiviació del material vitrificat. 

8.1. Esquema del sistema 

El sistema projectat consta de set línies de procés, assecatge tèrmic, gasificació, 
condicionament gas de síntesi, vitrificació i intercanviadors de calor 

L’esquema i circuït del sistema del sistema és el següent, 
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Figura 22. Esquema del sistema projectat 
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8.2. Viabilitat energètica 

Els càlculs per a la comprovació de la viabilitat energètica es trobem en format taules 
Excel a l’annex A. 

Les dades de partida considerades pel disseny del sistema són les següents: 

Fang produït anualment  a Catalunya:   1.500.000 t/any 

Fang obtingut després tractament addicional:  426.700 t/any 

Fang destinat a abocador:     126.420 t/any 

Sequedat mitjana del fang:     35% 

Matèria seca continguda en el fang:    44.247,0 t/any 
5.530,88 kg/h 

Temps de funcionament del sistema projectat:  8.000 h/any 

Humitat necessària al fang per gasificar:   10-20% 

Poder calorífic teòric (PCI) del fang:    14.978,78 kJ/kg 

8.2.1. Assecatge tèrmic 

El gran contingut d’aigua que presenta el fang, no només dificulta la seva manipulació 
sinó també, en el cas del sistema projectat, consumirà, al evaporar-se, gran part de 
l’energia calorífica necessària per a la correcta gasificació del fang. En conseqüència el 
primer procés del sistema proposat és l’assecatge tèrmic del fang. 

Fang a assecar tèrmicament:    126.420,0 t/any 
15.800,0 kg/h  

Grau de sequedat del fang:     35% 

Grau de sequedat del fang assecat tèrmicament:  85% 

Fang obtingut després d’assecatge tèrmic:   52.055,3 t/any 
6.506,9 kg/h 

Pes d’aigua evaporada:     74.364,7 t/any 
9.295,6 kg/h 
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Calor necessari per a l’evaporació:    28.586,2 MJ/h 

Potència teòrica tèrmica necessària per l’assecat:  63.525,0 MW/any 

8.2.2. Gasificador  

El fang sec s’introdueix en el gasificador. 

Temperatura del fang:     20-25ºC 

Cabal de fang:      6.506,9 kg/h 

Humitat del fang:      15% 

Matèria seca en el gasificador :     5.530,9 kg/h 

Proporció gas humit/fang sec [13]:    2 Nm3/kg fang 

Proporció gas sec/fang sec [13]:    1,8 Nm3/kg fang 

Producció volumètrica de gas humit:    13.013,8 Nm3/h 

Densitat del gas humit:      1,129 kg/Nm3 

Producció màssica de gas humit:     14.692,6 kg/h 

Producció volumètrica de gas sec:     11.712,4 Nm3/h 

Densitat del gas sec:       1,170 kg/Nm3 

Producció màssica de gas sec:     13.703,6 kg/h 

PCIteòric gas de síntesi humit:     4.601,2 kJ/Nm3 

PCIteòric gas de síntesi sec:     5.368,7 kJ/Nm3 

Temperatura de sortida gas humit:    ≈ 800ºC 

Potència teòrica del gas sec com a combustible:  17.466,9 kW 

8.2.3. Producció de cendres i quitrans 

El contingut de cendres i incombustibles en el gas obtingut varia segons els autors 
s’adopta el criteri més desfavorable, 
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Contingut teòric de quitrans [13]:    8 g/Nm3 gas humit   

Contingut teòric de cendres (5-10% en pes fang sec) [9]: 75 g/kg fang  

Producció total de quitrans:     104,11 kg/h 

Producció total de cendres:     414,8 kg/h 

8.2.4. Vitrificador 

Les cendres s’introdueixen en el forn, 

Total cendres i quitrans a vitrificar:    414,8 kg/h 

Total d’additius vitrificants (vidre reciclat) [9]:  ≈ 0.4kg/kg cendres 

Residu total a vitrificar:     580,7 kg/h 

Temperatura del residu a vitrificar:    ≈ 300ºC 

Tipus de forn:        elèctric, tipus “Cold Top” 

Temperatura de fusió:     1.200-1.350ºC 

Consum energètic:      1,16-1,38 kW/kg residu 

Producció total de vitrificant:     575 kg/h 

Temperatura del vitrificat:      1100-1200ºC 

Tipus de refredament:      aigua 

Temps de refredament:      segons 

Tipus de vitrificat:      grava 

8.2.5. Cogeneració 

Producció volumètrica de gas sec:     11.712,4 Nm3/h 

Producció màssica de gas sec:     13.703,6 kg/h 

Temperatura del gas sec:     ≈ 35ºC 
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Potència del gas sec com a combustible:   17.466,9 kW 

Tipus de cogeneració:      MCI 

Rendiment elèctric del motors:    35% 

Rendiment tèrmic dels motors:     55% 

 Refrigeració:      20% 

Gasos d’escapament:    35% 

Pèrdues per radiació:      10% 

Potència elèctrica generada:     6.113,4 kW 
48.907,3 MW/any 

Potència tèrmica generada:     5.240,0 kW 
        41.920,6 MW/any 

Segons els balanç energètic el sistema no seria autosuficient tèrmicament. 

8.3. Equips necessaris 

Els processos disposaran dels següents equips, 

Dipòsits d’emmagatzematge del fang fresc 

Estarà constituït pels dipòsits de recepció del fang fresc en forma liquida o pastosa que 
provinguin de les diferents EDARS.  

Dipòsits d’emmagatzematge del fang sec 

Estarà constituït pels dipòsits de recepció del fang sec en forma de pols o pellet que 
provinguin de les diferents EDARS. 

Dipòsits de barreja-extrusió del fang fresc i fang sec  

Des dels dipòsits de fang i mitjançant bombes de cargol s’alimentarà el sistema de barreja 
que amb un sistema de paletes accionades per un motor elèctric barrejarà els dos tipus 
de fang. Una vegada barrejats el fang s’extrusiona per adoptar una forma de petits 
espaguetis que afavoriran l’assecat. 
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El fang que pel seu contingut d’aigua i altres compostos resulta agressiu, i per això tots 
els elements d’emmagatzematge en contacte amb ell seran d’acer inoxidable austenític 
(AISI 316L). Els element estructurals, bigues, perfils, carrils poden ser tipus A-42, tractats 
superficialment (pintura) per millorar la resistència a la corrosió. 

Assecatge tèrmic per convecció 

L’assecatge serà d’alta temperatura 300-350ºC i serà de tipus rotatiu per convecció 
directe amb aire calent. Aquest tipus d’assecatge consisteix en un cilindre inclinat que gira 
mentre que per un dels seus extrems s’introdueix el fang i l’aire calent. La distribució 
homogènia del calor s’aconsegueix gràcies a la disposició d’unes paletes a l’interior que 
mobilitzen el fang amb el moviment de rotació afavorint el contacte fang-aire.  

Caldera auxiliar 

Els motogeneradors no ens proporcionen la suficient energia tèrmica per fer autosuficient 
el sistema d’assecatge i en conseqüència és necessària l’aportació suplementària de 
calor mitjançant una caldera que alimentada amb gas natural generarà el calor addicional 
que serà enviat a un intercanviador de calor que ens permetrà transferir la energia a l’aire 
que s’introdueix a l’assecatge tèrmic. 

Dipòsits d’emmagatzematge del fang sec 

El fang sec es dipositarà en contenidors que alimentaran els processos posteriors. 

Pelletitzadora 

En general el fang sortirà de l’assecatge en forma de pols o petites esferes, però 
eventualment pot ser necessari uniformitzar la seva forma i mida per tal d’afavorir el 
posterior procés de gasificació. 

La pelletitzadora no és més que una extrusionadora que compacta el fang sec i el fa 
passar per una placa amb una sèrie d’orificis que conforma el fang en petits cilindres, 
denominats pellet.  

Gasificador 

El gasificador serà de tipus reactor de llit fluïdificat donat el seu millor rendiment teòric i la 
millor qualitat del gas de síntesi que s’obté. Aquesta tipologia de reactor ens obliga, com 
ja s’ha comentat, a mantenir un determinat grau d’humitat en el fang (10-20%), de forma 
que aquesta ens asseguri l’estabilitat del llit fluïdificat, per això el fang s’asseca fins 
aconseguir un grau de sequedat de l’ordre del 85%. 
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L’agent gasificant escollit serà l’aire que malgrat que proporciona un baix poder calorífic al 
gas resulta més econòmic que les altres opcions. 

L’aire es captarà de l’atmosfera a uns 20-25ºC i a pressió atmosfèrica. Mitjançant un grup 
de pressió i un dipòsit d’emmagatzematge s’introduirà en els intercanviadors de calor. 

L’aire s’escalfarà aprofitant l’energia tèrmica del propi gas de síntesi, que a la sortida del 
gasificador es troba a uns 800ºC, mitjançant intercanviadors aire-gas de síntesi. Una 
vegada escalfat l’aire serà introduït en el gasificador a uns 500ºC. 

El reactor estarà constituït per tres material diferents, la part interna i en contacte amb les 
reaccions serà de maó ceràmic refractari, una segona capa de formigó aïllant injectat i 
fixat sobre les parets exterior d’acer inoxidable refractari austenític (AISI 310), molt indicat 
per elements que poden treballar fins els 1.200ºC. 

Ciclons i filtres 

El gas de síntesi al sortir del gasificador s’introduirà en uns ciclons per retenir les cendres 
volants de major mida i evitar l’embrutiment prematur dels filtres posteriors. Els ciclons es 
poden fabricar en acer inoxidable AISI 304L o 316L. 

Les altes temperatures del gas de síntesi (700-800ºC), la resistència a l’atac àcid i les 
altes eficàcies de filtració (contingut de partícules al gas inferior als 5mg/Nm3) i la 
possibilitat de retenir part dels gasos àcids aconsellen la utilització de filtres ceràmics. 

El material del filtre és un refractari, porós normalment alúmina, mullita (70% Al2O3 i 30% 
SiO2) que es disposen en capes de mida del porus descendent en alçada del filtre de 
manera que les partícules són retingudes progressivament per cadascuna de les capes. 

Scrubber i Demister 

Els scrubbers permetran l’eliminació dels quitrans que es formen per la condensació dels 
hidrocarburs al refredar-se el gas. Els scrubbers es poden fabricar en materials 
polimèrics, tipus poliester. 

Prèviament a l’entrada als motors el gas s’introduirà en un sistema Demister per eliminar 
la seva humitat. 

Desulfurador 

Per a l’eliminació del SO2 present al gas s’instal·larà un equip de dessulfuració basat en 
dues etapes, adsorció química del SO2 amb MDEA i la seva transformació a sofre sòlid 
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amb un sistema Claus. 

Intercanviadors de calor  

S’instal·laran dos sistemes d’intercanvi, un per escalfar l’agent gasificant del gasificador i 
l’altre per escalfar l’aire que assecarà els fangs. 

En el primer cas l’aire es captarà de l’atmosfera i s’introduirà a l’intercanviador tipus gas-
gas per on es farà passar el gas de síntesi (700-800ºC), que amb el disseny adequat ens 
permetrà elevar la temperatura de l’agent gasificant fins a uns 450-500ºC. 

L’ assecat del fang serà per aire calent a uns 300-350ºC . Per escalfar l’aire s’aprofitarà 
l’energia tèrmica obtinguda pels motors de cogeneració tant del sistema de refrigeració 
com dels gasos d’escapament. 

Dipòsit de gas síntesi 

Una vegada condicionat el gas resultat serà emmagatzemat en un dipòsit pel seu ús 
posterior en la fase de producció d’energia elèctrica. 

Torxa 

La torxa  serà un element que ens permetrà cremar el gas combustible en cas que per 
alguna circumstància no pugui ser introduït als motors. 

Motogeneradors de gas 

Els motors instal·lats seran de combustió interna (MCI) i funcionaran indistintament amb 
gas de síntesi i gas natural, per prevenir situacions d’emergència. 

Es considera més adequat instal·lar motogeneradors que turbines o un cicle combinat ja 
que els rendiments són millors per a les potències a produir. 

Recollida, emmagatzematge de cendres 

Les cendres produïdes en el gasificador seran recollides amb sistemes tancats de cargols 
i seran dipositades en dipòsits d’emmagatzematge. Els dipòsits poden ser d’acer 
inoxidable AISI 304 o 316. 

Recepció i emmagatzematge i alimentació d’additius de vitrificació 

La utilització d’additius o fonents vitrificants és necessària per facilitar la fusió de les 
cendres i reduir el consum energètic del procés. Com additius es pot utilitzar SiO2 o 
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residus de vidre que resulta més econòmic. La seva proporció pot oscil·lar entre el 40-
50% en pes del total del material que s’introdueix al forn. 

Forn elèctric de fusió 

El sistema a instal·lar serà un forn elèctric, ja que d’una banda es podria aprofitar part de l’ 
energia elèctrica que podrem aprofitar i per l’altra que la alimentació, configuració i 
funcionament d’aquests forns eviten pràcticament la combustió dels materials a vitrificar el 
que suposa la pràctica inexistència de gasos de combustió i en conseqüència, a priori, no 
tindrem contaminació atmosfèrica i un estalvi de sistemes de tractament de gasos. 
Malgrat això, per garantir les baixes emissions, s’instal·larà un sistema de tractament de 
les emissions que consistirà bàsicament en un scrubber. 

Sistema de refredament del vitrificat 

El refredament serà per immersió del vitrificat en aigua que degut al gran xoc tèrmic que 
es produeix es trencarà en forma granular i podrà ser manipulat immediatament. 

El vitrificat s’emmagatzemarà en contenidors o piles a l’aire lliure a l’espera de 
subministrar-ho a empreses fabricants de formigó en substitució de part dels àrids 
naturals utilitzats convencionalment 

.
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9. Anàlisi medi ambiental 

9.1. Benefici ambiental 

La construcció d’una instal·lació que permeti la valorització complerta del fang de 
depuració presenta d’entrada dos importants beneficis ambientals, 

- Es deixarà de dipositar residus als abocadors assolin l’abocament zero. 

- Es produirà combustible alternatiu als tradicionals el que permetrà l’obtenció 
d’energies renovables. 

9.1.1. Abocament zero 

L’aprofitament de la totalitat del fang destinat a abocadors elimina òbviament la necessitat 
de dipositar-ho en abocadors controlats on serien barrejats amb altres residus urbans 
(RSU).  

El fet de deixar de transportar als abocadors de l’ordre de 126.500 t/any de fang és molt 
important des d’un punt de vista medi ambiental, ja que, d’una banda s’alliberaria espai 
per abocar altres residus que presenten més dificultats tècniques i econòmiques per ser 
valoritzats i a la vegada es deixaria de contribuir a la saturació dels abocadors urbans que 
generen gran impactes visuals, atmosfèrics i socials.  

9.1.2. Producció d’energia alternativa 

La utilització del fang com a combustible permet l’obtenció d’energia alternativa, fet  que 
suposa l’alliberament d’altres recursos naturals utilitzats tradicionalment. A més el fang 
resulta ser un recurs inesgotable donat el seu origen, garantint d’aquesta forma la seva 
producció. 

Una de les conseqüències directes de l’ús de les energies d’origen renovable és la 
reducció d’emissions de CO2, NOx i SOx, el que suposa minimitzar els efectes de 
l’escalfament global i de la pluja àcida. No només és reduiria l’impacte ambiental que 
causa l’ús de energies tradicionals durant el seu consum, si no també el produït durant  
totes les etapes del seu cicle de “vida” (des de la seva extracció fins a l’ús de l’energia 
generada). 
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9.2. Impacte ambiental en fase de construcció 

La construcció d’una instal·lació tan complexa, generaria, una sèrie d’efectes que, 
depenent de la zona concreta de l’actuació poden produir impactes de major o menor 
mida sobre el medi físic. Algunes d’aquestes accions es relacionen a continuació. 

Degut al moviment de terres es produirà una modificació de la topografia de la parcel·la 
d’ubicació. L’ús de maquinaria pel moviment de terres generarà pols i partícules en 
suspensió. També haurà contaminació acústica per sorolls i vibracions. 

Es produirà també un impacte visual sobre el paisatge degut a la implantació de les 
instal·lacions i els seus processos. 

Com a impacte positiu cal destacar la creació de feina directe i indirecte. 

9.3. Impacte ambiental en fase d’explotació 

El transport dels fangs a la planta de tractament provocarà olors i sorolls com a 
conseqüència del trànsit de vehicles pesants. La reducció de la velocitat a la zona i 
transports coberts minimitzaran aquests impactes. 

A banda d’això cada procés pot generar impactes propis. 

9.3.1. Impacte ambiental de l’assecatge tèrmic 

El principal impacte és l’emissió d’aire calent a l’atmosfera que haurà de ser refredat 
mitjançant xemeneies. També pot existir arrossegament de partícules de fang, amb la 
qual cosa serà necessària la instal·lació de filtres. 

9.3.2. Impacte ambiental de la gasificació 

Els principals impactes ambientals derivats de la gasificació són els següents: 

- Filtració de lixiviats en la zona de recepció i emmagatzematge dels fangs. 

- Generació d’olors 

- Emissió a l’atmosfera dels gasos de síntesi. 

- Generació d’aigües residuals en la fase de neteja i condicionament de gasos. 

- Producció de residus sòlids (cendres i incombustibles) amb contingut de metalls 
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pesants i altres compostos tòxics. 

La filtració dels lixiviats és controlable amb la instal·lació de dipòsits estancs per a la 
recepció i emmagatzematge del fang complementat amb un sistema de captació 
superficials, embornals i/o reixes interceptores que permetin la recollida dels lixiviats que 
puguin “escapar” en els processos de manipulació i transport. Aquests lixiviats podrien ser 
conduïts a una EDAR i tractats de forma convencional conjuntament amb les aigües 
residuals. 

L’estanquitat dels dipòsits de recepció i emmagatzematge contribuirà també a reduir els 
olors generats a conseqüència de la degradació de la matèria orgànica dels fangs. 

L’emissió de gasos de síntesi és pràcticament nul·la, ja que el gas, una vegada 
condicionat és utilitzat pels motogeneradors elèctrics com a combustible. Només en 
situacions excepcionals,  fallida dels motors o superada la capacitat del dipòsit 
d’emmagatzematge, el gas es cremaria en una torxa de seguretat, fet que provocaria 
l’emissió dels gasos de la combustió a l’atmosfera. 

Les aigües residuals es generen bàsicament en el procés de neteja per via humida del 
gas de síntesi. Aquestes aigües residuals contindrien quitrans, partícules sòlides 
(cendres) i una quantitat variables d’àcid acètic, fenols i diversos compostos orgànics. Les 
aigües considerades com a residuals seran recollides i conduïdes a una estació 
depuradora convencional. 

Les cendres i incombustibles produïts seran inertitzades i valoritzades mitjançant el 
procés de vitrificació. 

9.3.3. Impacte ambiental de la cogeneració  

Els principals  impactes derivats de la cogeneració són els següents: 

- Acústics 

- Emissió de gasos de combustió a l’atmosfera 

L’impacte acústic és controlable amb la instal·lació dels motors en edificis adequadament 
insonoritzats el que minimitzaria l’impacte substancialment. 

9.3.4. Impacte ambiental de la vitrificació 

Els impactes derivats de la vitrificació són els següents: 
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- Emissió de gasos a l’atmosfera 

- Elevació de la temperatura de l’aigua de refredament del vitrificat. 

L’aigua de refredament del vitrificat pot contenir incombustibles i petites partícules 
vitrificades, a la vegada que presentarà una elevada temperatura. El tractament 
d’aquestes aigües es pot realitzar mitjançant un procés convencional de depuració. 

Les emissions gasoses del forn es poden minimitzar amb la utilització de forns elèctrics 
que eliminen part de les emissions al no produir-se en ells la combustió de determinades 
partícules fet que és molt típic en forns no elèctrics. Els volàtils o partícules arrossegades 
hauran de retenir-se i per això serà necessari el rentat dels gasos de sortida del 
vitrificador.
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10. Pressupost  

10.1. Determinació dels costos  

El sistema definit estarà constituït per: 

 Instal·lació d’assecatge tèrmic. Constituït pels dipòsits de recepció, 
emmagatzematge i barreja dels fangs frescs i secs, sistemes d’alimentació de 
l'assecatge, assecat de tipus rotatiu directe per convecció d’aire calent, caldera 
auxiliar per a l’obtenció de calor a partir de la combustió de gas natural, dipòsit de 
fang sec i alimentació a gasificador.  

 Instal·lació de gasificació del fang. Constituït pel gasificador, sistema de 
recuperació, captació aire atmosfèric, intercanviador de calor del aire-gas per 
escalfament de l’agent gasificant, sistemes de neteja i condicionament del gas de 
síntesi, sistemes de recuperació de cendres i incombustibles. 

 Instal·lació de cogeneració. Constituït per motors de combustió interna (MCI), 
sistema de recuperació i intercanviadors de calor dels gasos d’escapament pel seu 
aprofitament en l’assecat de fangs. 

 Instal·lació d’un sistema de vitrificació del residu. Constituït per sistema 
d’emmagatzematge de cendres, sistema de barreja d’additius vitrificants, sistema 
d’alimentació del forn, forn elèctric d’elèctrodes tipus “cold top”, rentat de gasos de 
sortida i sistema de refredament per aigua. 

Per a la determinació dels costos d’inversió s’han establert les següents premisses: 

1. El cost d’inversió de l’assecatge tèrmic depèn molt, lògicament, del tipus 
d’assecatge instal·lat. En el cas d’un assecatge de convecció rotatiu es pot establir 
el cost inversió en funció del següent rati (font: ACA). Sr. Jurado) 110-125€/t fang 
assecat. Això suposa 5.986.358,35€ d’inversió. 

2. El pressupost de instal·lacions de gasificació i cogeneració es calculen a partir de 
formules teòriques, en aquest cas amb les recollides en el “Advanced in 
Thermochemical biomass conversion” editat per A. V. Bridgwater a l’any 2000 i 
que es relacionen tot seguit, 

Pressupost instal·lació gasificació-cogeneració: Inclou el gasificador, el sistema de 
recuperació de calor, el condicionament del gas, la transformació amb motors de 
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gas, intercanviadors de calor i les instal·lacions necessàries per a la connexió a la 
xarxa.  

Ptotal= 282 · (Pelec)0.537+30,82·(Qfang)0.6983 + 1008 · (Pelec ·1.25)0.96 (en milers €) 

Per a Qfang (kg/h) = 6.507 i Pelec (MW) = 6,11  

obtenim, 

Ptotal = 22.238,2 milers € 

3. El pressupost de instal·lacions de vitrificació es determina en funció de les 
consultes realitzades a diversos fabricants de forns per fabricació de vidre 
comercial (www. Ideter.com) i a personal de l’ACA (Sr. Jovés) i s’estableix que per 
una instal·lació per capacitat de vitrificació inferior a 1t/h, que inclogui sistemes 
d’alimentació i refredament, el cost d’inversió és de l’ordre d’ 1.500 milers d’euros.  

4. Es considera que l’obra civil necessària, edificis, accessos, etc, estan inclosos en 
els pressuposts de cadascuna de les instal·lacions. 

5. El pressupost també contempla una sèrie d’actuacions que es consideren 
necessàries per a l’execució de l’actuació i que figuren al capítol 2 del mateix. 

6. El pressupost total inclourà un 19%, desglossat en un 13% de despeses generals 
(DG) i un 6% en concepte de benefici industrial (BI). Finalment s’afegirà un 16% en 
concepte d’iva. 

7. El pressupost execució material (PEM) resultarà de la suma dels capítols de 
projecte. El pressupost d’execució per contracte (PEC) serà el PEM més el 
benefici industrial i l’iva. 

Les diferents fonts consultades comenten que els ratis i en conseqüència els 
pressupostos són absolutament orientatius i que lògicament el pressupost real serà el 
resultat del dimensionament real de cadascú dels elements que constitueixin la instal·lació 
i de les negociacions amb els diferents fabricants. 

En conseqüència els pressupostos es consideren orientatius, la valoració exacte 
requereix la definició en detall de totes i cadascuna de les unitats d’obra que intervinguin 
en l’actuació, les seves dimensions, fabricants i oportunitats de preus. Per això el 
pressupost final de l’actuació pot tenir un marge d’error comprés entre un 20-40% tant per 
excés com per defecte (en part aquest percentatge correspon al marge en els preus que 
fixen alguns fabricants). 
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En funció del comentat el pressupost de l’actuació és desglossa, tal com es relaciona la 
taula adjunta, 

CAPÍTOL 1. INSTAL·LACIONS
ASSECATGE TÈRMIC
Equips de emmagatzematge, barreja i alimentació 25,0% 1.496.589,59 €           
Assecatge tèrmic 75,0% 4.489.768,76 €           
TOTAL ASSECATGE TÈRMIC 18,2% 5.986.358,35 €       

GASIFICACIÓ+COGENERACIÓ
Equips alimentació 2,5% 555.955,00 €              
Gasificador 45,0% 10.007.190,00 €         
Emmagatzematge del gas i torxa d'emergència 5,0% 1.111.910,00 €           
Captació, compressor, dipòsit aire atmosfèric 2,5% 555.955,00 €              
Motogeneradors 10,0% 2.223.820,00 €           
Sistema de depuració de gasos combustió 20,0% 4.447.640,00 €           
Recuperador, intercanviadors i conduccions 15,0% 3.335.730,00 €           
TOTAL GASIFICACIÓ+COGENERACIÓ 67,7% 22.238.200,00 €     

VITRIFICACIÓ
Equips de emmagatzematge, i alimentació al forn 5,0% 75.000,00 €                
Emmagatzematge i alimentació additius vitrificants 5,0% 75.000,00 €                
Forn elèctric 85,0% 1.275.000,00 €           
Sistema de refredament vitrificat 5,0% 75.000,00 €                
TOTAL VITRIFICACIÓ 4,6% 1.500.000,00 €       
SUBTOTAL INSTAL·LACIONS (%sobre PEM) 90,5% 29.724.558,35 €     

CAPÍTOL 2. ALTRES
Redacció de projecte 1,0% 297.245,58 €              
Adquisició de terrenys 2,0% 594.491,17 €              
Direcció de les obres 4,5% 1.337.605,13 €           
Seguretat i salut de les obres 2,0% 594.491,17 €              
Assaigs i posta en marxa 1,0% 297.245,58 €              
SUBTOTALTOTAL ALTRES (%sobre PEM) 9,5% 3.121.078,63 €       

PEM 100% 32.845.636,98 €     
DG + BI 19% 6.240.671,03 €       
PEC sense IVA 39.086.308,00 €     
IVA 16% 6.253.809,28 €       
PEC 45.340.117,28 €     

PRESSUPOST INVERSIÓ

 

Taula 21. Resum del pressupost 
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10.2. Anàlisi econòmicafinancera 

L’estudi econòmic financer pretén valorar la viabilitat econòmica del projecte basant-se en 
el valor d’una sèrie d’indicadors econòmics.  

10.2.1. Indicadors econòmics 

Flux de caixa (CASH-FLOW) 

Representa els recursos generats pel projecte que s’obtenen de la diferencia entre els 
ingressos (o beneficis) obtinguts i les despeses realitzades en cadascú dels anys de la 
vida econòmica del projecte. 

tt CBCASHFLOW −=  

On Bt i Ct són els beneficis i les despeses a l’any t d’estudi. 

Valor actual net (VAN) 

Mesura la riquesa del projecte mitjançant el valor actual de les despeses i els  beneficis, 
actualitzats respecte al moment d’inici del projecte aplicant-los el tipus d’actualització 
adoptat. 
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on i és el tipus d’actualització del diner. 

Un projecte serà rentable si el benefici total supera les despeses totals, es a dir: 

0≥VAN  

Ens interessa que el VAN sigui el més alt possible. 

Taxa interna de retorn (TIR) 

És el valor del tipus d’actualització r per al qual el VAN és igual a zero. 

( )
0

10

=
+

−∑
=

T

t
t
tt

r
CB  

Representa la rendibilitat interna mínima que pot esperar-se de la inversió. Per tal que 
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una inversió sigui rentable ha de verificar-se que: 

irTIR ≥=  

A l’igual que el VAN, ens interessa que el TIR sigui el més elevat possible. 

Període de recuperació de la inversió (PAY-BACK) 

Ens indica els anys necessaris per a la recuperació de la inversió feta. Ens interessa que 
sigui el més baix possible dintre de la vida útil del projecte. 

Rendibilitat de la inversió 

Aquest paràmetre ens permet comparar el benefici obtingut respecte al capital aportat pel 
finançament del projecte. Interessa que sigui el més alt possible. 

10.2.2. Bases de partida 

Tipus d’actualització  

Es tracta de l’interès aplicat per tal d’actualitzar els fluxos d’ingressos i despeses anuals. 
És fixa per a l’estudi en un 3%.  

Vida útil de la instal·lació 

És el període en funcionament de la instal·lació i es fixa en 20 anys. Sobre aquest període 
es calcularan els fluxos de caixa i els altres indicadors. La instal·lació es posarà en marxa 
l’un de gener de 2009 deixant de funcionar el 31 de desembre de 2028. 

Subvencions 

Aquest tipus d’actuacions només poden ser abordades per les administracions, però 
difícilment amb capital propi ja que afectaria sensiblement els seus pressupostos, també , 
en general resulta inviable el finançament mitjançant un préstec bancari, ja que les 
despeses financeres són molt elevades. 

S’ha analitzat la viabilitat econòmica del projecte per a dos possibles escenaris: 

 Subvenció europea del 50% de la inversió necessària. 

 Subvenció europea màxima possible que és del 80% del la inversió necessària. 
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Préstec bancari 

La quantitat no subvencionada seria finançada mitjançant un préstec bancari a amortitzar 
durant la vida útil de la instal·lació. S’adopta un tipus d’interès del 5%. (font: ACA, 
s’utilitzen condicions similars en la construcció de grans EDARS) 

Costos d’inversió 

És el pressupost de la instal·lació determinat a la taula 21. Per simplificar es considera 
que la inversió es reparteix en igual proporció durant els dos anys de construcció, 2007 i 
2008. 

Tipus i quantitat  de les despeses generades 

 Els costos generats durant la vida útil de la instal·lació són bàsicament els costos 
derivats de la pròpia explotació i manteniment de les instal·lacions. Inclouen els 
costos de l’energia necessària en els processos, els costos de personal, gestió i 
despeses i beneficis de les empreses explotadores. Aquest costos es fixen per a 
cada procés, 

- Assecat tèrmic (font: ACA. Sr. Jurado): 25 € t/fang a assecar 

- Gasificació i vitrificació (font: Xavier Elias): 43€ /t fang a gasificar 

- Cogeneració (font: ACA. Sr. Jurado): 0,12 c€kWh produït 

 Els costos de les reposicions són les quantitats econòmiques necessàries per a la 
substitució dels equips i instal·lacions que hauran de renovar-se en diferents 
períodes de la seva vida útil. Les reposicions es realitzaran cada 5 anys i el seu 
pressupost serà un percentatge sobre el cost d’inversió que s’incrementarà amb 
els anys. Any 5 (1%), any 10 (2,5%), any 15 (4%). 

 Despeses derivades dels impostos d’activitats econòmiques, que es fixa en un 
35% sobre els beneficis de l’any analitzat. 

 Despeses derivades del transport dels fangs des de les diverses EDARS del 
territori per a concentra-les en la planta de valorització. S’estableix un preu mitjà 
de 30€/t fang transportat.  

 Despeses financeres i amortitzacions derivades del préstec bancari. 
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Tipus i quantitat dels ingressos generats 

Els ingressos, beneficis o estalvi econòmic són els següents: 

 Estalvi per la venda d’energia elèctrica obtinguda a partir del gas de síntesi.  

La venda de l’energia elèctrica produïda està regulada pel RD 436/2004 de 12 de març, 
pel qual s’estableix la metodologia per a l’actualització i sistematització del règim jurídic i 
econòmic de l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial (autoproductor). 
El real decret regula els beneficis jurídics i econòmics de que disposen les instal·lacions 
que es consideren autogeneradores d’electricitat. 

Segon les categories establertes al RD, la instal·lació proposada estaria inclosa en el grup 
b.7 “Centrals que utilitzen com a combustible principal biomassa procedent d’adobs, 
biocombustibles o biogàs procedents de fangs de depuració d’aigües residuals”. 

La tarifa de venda establerta pel RD és de 102,62€/MW (font: ICAEN), mentre que la 
compra està a 70€/MW, això vol dir que resulta més beneficiós vendre el 100% de 
l’energia produïda. 

 Estalvi per la no necessitat d’abocament dels fangs a l’abocador. 

Es deixaran d’enviar a l’abocador 126.420 t/fang al 35% de sequedat. El preu mitjà pel 
transport dels fangs és de 60€/t (font: ACA. Dept. Sistemes d’Explotació), inclou el 
transport i cànon d’abocador. 

 Benefici obtingut de la comercialització del vitrificat en forma d’àrid per a formigó. 

Es considerà que el vitrificat obtingut, per les seves característiques es perfectament 
aprofitable com a àrid per a la fabricació de formigó. 

Els formigons adequats per la utilització del vitrificat són dos, formigons en massa i 
prefabricats de formigó no armats (elements només resistents a compressió). 

De l’ordre del 60% (en pes) de la composició del formigó són graves, el vitrificat podria ser 
perfectament barrejat amb les graves el que permetria un estalvi en la compra de les 
mateixes. L’estalvi és produeix al no tenir que transportar i abocar el vitrificat ja que seria 
aprofitat, no es considera la possible venda del vitrificat i en conseqüència no es té en 
compte cap possible benefici per aquest concepte. L’estalvi pel no transport i abocament 
es fixa en 25€/t vitrificat. 
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10.2.3. Viabilitat econòmica 

Per a l’estudi de la viabilitat econòmica del sistema s’han tingut en compte les dades 
relacionades a al següent taula,  

FANG A ASSECAR 126.420,00 t/any
FANG SEC 52.055,23 t/any

PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ 45.340.117,28 €

BENEFICIS

VENDA ELECTRICITAT
PRODUCCIÓ ELECTRICITAT 48.907,35 MWh/any
PREU VENDA ELECTRICITAT (Grup b.7. Font: ICAEN) 102,62 € MWh
% VENDA PRODUCCIÓ ELECTRICA 100,00%
BENEFICI PER VENDA ELECTRICITAT 5.018.872,26 € /any
ESTALVI ABOCAMENT FANG
FANG QUE NO ES PORTA A ABOCADOR 126.420,00 t/any
PREU MITJÀ TRANSPORT I CANNON ABOCAMENT FANG 60,00 € /t
BENEFICI PEL NO ABOCAMENT DE FANG 7.585.200,00 € /any
ESTALVI NO ABOCAMENT VITRIFICAT
PRODUCCIÓ VITRIFICAT 4.599,48 t/any
PREU MITJÀ TRANSPORT I CANNON ABOCAMENT VITRIFICAT 25,00 € /t
ESTALVI NO ABOCAMENT VITRIFICAT 114.987,00 € /any

DESPESES

COMPRA GAS NATURAL ASSECATGE
POTÈNCIA TERMICA PRODUÏDA 41.920,58 MWh/any
POTÈNCIA TÈRMICA NECESSÀRIA 63.525,02 MWh/any
DÈFICIT POTÈNCIA 23.700,47 MWh/any

71.172,58 kWh/dia
PREUS GAS NATURAL (Tarifa 2,5. Font: ICAEN)
Terme fix 3,8654 c€ MWh/dia/mes
Terme variable 1,4692 c€ MWh
Cost terme fix 33.013,26 € /any
Cost terme variable 348.207,29 € /any
Total 381.220,55 € /any
TRANSPORT FANGS A PLANTA TRACTAMENT
FANGS TRANSPORTATS 126.420,00 t/any
COST MITJÀ TRANSPORT 30,00 € /t

3.792.600,00 € /any
EXPLOTACIÓ

Assecatge tèrmic 25,00 € /t fang a assecar
3.160.500,00 € /any

Gasificació+Vitrificació 43,00 € /t fang a gasificar
2.238.374,89 € /any

Cogeneració 0,12 c€ kWh
58.688,82 € /any

Total 5.457.563,71 € /any
REPOSICIÓ EQUIPS

1ª Reposició (1 % s/pressupost inversió). Any 5 453.401,17 €
2ª Reposició (2,5% s/pressupost inversió). Any 10 1.133.502,93 €
3ª Reposició (4% s/pressupost inversió). Any 15 1.813.604,69 €  

Taula 22. Dades partida anàlisi econòmica. 

A continuació és presenten les tres anàlisi econòmiques realitzades, amb la mínima 
subvenció necessària per ser rentable, amb subvenció del 50% i amb subvenció del 80%. 
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Figura 23. Anàlisi econòmica. Subvenció mínima 
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Figura 24. Anàlisi econòmica. Subvenció 50% 
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Figura 25. Anàlisi econòmica. Subvenció 80% 
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Conclusions 

La producció de fang com a residu de la depuració de les aigües residuals urbanes és 
molt important i es previsible el seu creixement progressiu com a conseqüència del 
creixement poblacional.  

L’actual gestió del residu està fonamentada bàsicament en aprofitar el fang per 
l’agricultura, aproximadament el 69% del fang produït es aprofitat com adob en 
l’agricultura. La presència de metalls pesants i altres tòxics en la  composició del residu 
obliga a que actualment de l’ordre d’un 30% de la producció sigui enviat a abocadors 
controlats. Es preveu que aquest percentatge pugui incrementar-se en un futur com a 
conseqüència de la implantació de normatives més restrictives que cada vegada limitaran 
més el destí agrícola. Aquest escenari pot complicar a mig termini l’actual gestió del 
residu i obligarà necessàriament a plantejar-se altres vies de gestió. 

Per això es proposa l’aprofitament energètic del fang, ja que la seva composició permet, 
mitjançant un procés de gasificació, obtenir un gas de síntesi, que malgrat que presenta 
un poder calorífic unes 8 vegades menor que el gas natural, es apte per utilitzar com a 
combustible en motors de combustió interna per a l’obtenció d’energia elèctrica i tèrmica. 

La implantació d’un sistema que contempli processos d’assecatge tèrmic, gasificació i 
cogeneració permetria l’aprofitament de la totalitat del fang que es destinat a abocadors i 
obtenir de l’ordre 48.900MWh/any i 41.900MWh/any d’energia elèctrica i tèrmica 
respectivament. 

Aquesta energia pot ser perfectament aprofitada pel propi sistema. En aquest cas s’opta 
per la venda del 100% de la producció elèctrica ja que resulta més rentable comprar la 
necessària que no que aprofitar una part i vendre l’excedent.  

S’establert que la humitat del fang sigui del 15% i això suposa que el sistema només 
produeix el 66% de l’energia calorífica necessària per l’assecatge, fet que obligarà a 
produir el calor addicional necessari mitjançant la combustió de gas natural. Alguns autors 
estableixen que el fang pot ser gasificat amb una humitat per sota del 40% sense perdre 
excessiu poder calorífic, en conseqüència la dependència del gas natural seria menor 
quan major fos la humitat del fang. Això obligaria inevitablement a la realització de assaig 
pilot per conèixer els límits viables de la humitat. 

Els residus, com les cendres generades per la gasificació, poden ser aprofitades malgrat 
que contenen, pel seu origen, importants quantitats de metalls pesants.. Gràcies a la seva 
composició que inclou el SiO2 i a l’afegit  de material fonent (vidre reciclat) poden ser 
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vitrificades aconseguint un material de característiques vítries, inert i molt estable a la 
lixiviació. Aquest material pot ser perfectament utilitzat com un “àrid” per a la fabricació de 
formigons o altres materials. 

El sistema genera unes 4.600 t/any de material vitrificat en forma de grava que pot ser 
barrejats amb àrids per a la fabricació de formigons no estructurals. 

Ambientalment el sistema és sostenible ja que millora substancialment la situació actual al 
deixar d’abocar fang als abocadors, però a la vegada seria un sistema pràcticament de 
residu zero i que les úniques emissions que presenta són els gasos d’escapament dels 
motors de cogeneració a l’atmosfera que degudament tractats poden minimitzar els seus 
efectes i les aigües residuals generades en el procés de condicionament de gasos que 
poden ser enviades a una EDAR biològica. 

L’actuació és viable econòmicament sempre que existeixi una subvenció tipus FEDER 
(Fons Europeus de Desenvolupament Regional) o fons de cohesió de com a mínim del 
41%. 
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Annexos 

Annex A. Càlcul justificatiu balanç energètic 

Els números reflectits al capítol 8 s’han obtingut a partir d’una sèrie de fulles de 
càlcul Excel. Els càlculs que s’han portat a terme són, poder calorífic del fang 
mitjançant la formula de Dulong, les necessitats energètiques per assecar el fang 
fins un aconseguir un 85% de matèria seca, la determinació del poder calorífic del 
gas de síntesi, la seva potència com a combustible i la producció d’energía 
elèctrica i tèrmica a partir d’ell. Per últim s’ha determinat la producció de vitrificat.
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A.1. Poder calorífic del fang 
 
Les cel·les marcades són representen les dades introduïdes manualment, 
 
 

ELEMENT RANG TÍPIC HUMITAT 15,00%
C 25-55 40 VOLÀTILS 50,00%
H 3,5-7,5 5 CFIX 10,00%
O 10-37 25 CENDRES 25,00%
N 2-5,7 5 100,00%
S 0,1-2 1
Cl 0,1-1 <0,5

PCI (per formula Dulong)
14.978,78 kJ/kg fang 27.073,77 kW

27,07 MW

8.000,00
333 dies/any

126.420,00 t fang a assecar/any 35,00% % Mat seca 44.247,00 t/any Mat seca
15,80 t/h 5.530,88 kg/h

85,00% grau sequedat 52.055,29 t/any fang assecat 6.506,91 kg/h fang
74.364,71 t H2O evap/any 9.295,59 kg/h H2O

NECESSITATS ENERGÈTIQUES
3.075,25 kJ/kg H2O evaporada
7.940,63 kW

7,94 MW 63.525,02 MW/any

h de funcionament instal·lació

 
 

A.2. Poder calorífic del gas de síntesi i producció energètica 
 

ELEMENT RANG (%) TÍPIC (b.seca)(1) TÍPIC (b.humida)(2) kJ/Nm3 (3) PCI b.seca PCI b.humida
CO 6-8 8,00% 7,00% 12.620,00 1.009,60 883,4
CO2 12-14 14,00% 12,50% 0,00 0,00 0
CH4 2-5 4,00% 3,50% 35.810,00 1.432,40 1253,35
CnHn 1-3 2,00% 1,50% 63.725,00 1.274,50 955,875
H2 10-12 12,00% 11,00% 10.780,00 1.293,60 1185,8
N2 40-60 55,00% 49,50% 0,00 0,00 0
Cl 0-2 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0

H2S 1-2 0,50% 0,45% 71.725,00 358,63 322,7625
5.368,73 4.601,19 kJ/Nm3

6.506,91 kg/h fang
2 Nm3/kg fang

1,8 Nm3/kg fang
13.013,82 Nm3/h
11.712,44 Nm3/h

1,129 kg/Nm3

1,17 kg/Nm3

11.526,86 kg/h 
10.010,63 kg/h 

4.601,19 kJ/Nm3

5.368,73 kJ/Nm3

Potència 17.466,91 kW
17,47 MW

RENDIMENT ENERGÈTIC GAS
MCI
Re 35,00% 6.113,42 kW 6,11 MW
Rt 55,00% Refrigeració 25,00% 4.366,73

gasos escapament 30,00% 5.240,07 kW 5,24 MW
Pèrdues 10,00%

PCI teòric gas sintesí humit
PCI teòric gas sintesí sec

Densitat gas humit
Densitat gas sec
Producció màssica gas humit
Producció màssica gas sec

Proporció producció gas humit/fang
Proporció producció gas sec/fang
Producció volumetrica gas humit
Producció volumetrica gas sec

COMPOSICIÓ GAS  SÍNTESÍ (base seca) (font: emte-GIBROS)

cabal de fang a gasificar
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A.3. Producció de material vitrificat 
 
Producció cendres 75 g/kg fang 414,82 kg/h

414,82 kg/h

Material fonent 0,40 kg/kg cendres 165,93 kg/h

580,74 kg/h

574,93 kg/h
4.599,48 t/any

Material total a vitrificar

Producció vitrificat

 
 



Pàg. 112  Valorització dels biosòlids procedents d’ Edar 
 

 

Annex B. Producció de fang de depuració a Catalunya 

En aquest annex es presenta la producció de fang a Catalunya a l’any 2004 segons dades 
extretes de la memòria d’explotació editada per l’Agència Catalana de l’Aigua. També es 
relacionen el tractament i els destins d’aquest residu. 
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