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La següent tesina estudia l'efecte de l'addició dels llots secs procedents de les 
depuradores d'aigües residuals de Vic, Rubí i Montornès del Vallès sobre les 
reaccions de presa i enduriment de diferents pastes de ciment Pòrtland a curt 
termini. 
 
Aquest treball s'emmarca dins d’un estudi consistent en l’addició de fangs 
estabilitzats per a la fabricació de morters de ciment Pòrtland, amb la finalitat 
de trobar alternatives adaptades a les actuals polítiques ambientals.   
 
L'estudi s’inicia l'any 1994 amb la tesi doctoral de Susanna Valls i ha tingut 
continuïtat amb una sèrie de 13 tesines d'especialització realitzades al 
Departament d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. 
 
S'han fabricat diferents pastes de ciment Pòrtland (de consistència normal) amb 
addicions del 2% i 5% de llot, i s'han analitzat els temps d'inici i final de presa 
mitjançant l'assaig normalitzat UNE-EN 196-3:2005. Comparant aquests temps 
amb els obtinguts a partir de les mostres sense llots, es posa de manifest que 
l’addició de llot sec de depuradora al ciment comporta un retard quantitatiu en 
els temps de presa. 
 
Per optimitzar els temps de presa s'estudia l'eficàcia de l'addició prèvia d'un 5% 
de cal apagada sobre el llot per tal de destruir o inhibir l'efecte retardant de la 
matèria orgànica. 
 
S'analitzen per difracció de raig X un total de 35 mostres (procedents de 
l'addició d'un 2% i un 5% de llots de Vic, Rubí i Montornès del Vallès) a 
diferents edats respecte el final de presa (0 hores, 24 hores, 48 hores, 7 dies i 
28 dies). Es comprova que el desfàs general en els temps de presa de les 
mostres amb llot és producte d'un retard en el procés global d'hidratació del 
ciment. 
 
Tanmateix, amb l'anàlisi dels diferents espectres de difracció s'observa el grau 
d'immobilització d'alguns ions. Es valora l'eficàcia de la tècnica 
d'estabilització/solidificació de metalls pesats i els avantatges i/o inconvenients 
d'utilitzar un ciment amb addició de filler calcari.  
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