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CAPÍTOL 1  
INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS I BASE TEÒRICA 
 

 
1.1- Consideracions prèvies 
 
Catalunya, des del punt de vista topogràfic, és un país de grans contrastos que 
comprèn formacions geològiques molt diverses i té un relleu molt marcat. A 
més a més existeix un gran desequilibri en l'ocupació del territori i una limitació 
significativa dels seus recursos hídrics. 
 
L'aigua és un recurs escàs, tant des del punt de vista de recurs fonamental per 
al desenvolupament social i econòmic del territori com, així mateix, entesa com 
a bé generador de vida. L'ús de l'aigua per al consum domèstic i com a element 
per al desenvolupament de moltes activitats industrials, agrícoles o ramaderes 
fa que les aigües netes esdevinguin aigües residuals o brutes. És en aquest 
sentit on introduïm el concepte de reutilització entès com l'ús d'unes aigües que 
ja han estat prèviament utilitzades. Fet comprensible si tenim en compte els 
règims pluviomètrics de gran part del nostre territori, els quals no permeten la 
generació de cabals�naturals suficients per garantir les demandes creixents de 
tots els usos. 
      
Per al sanejament de les aigües residuals i dins de les Actuacions del Pla 
Hidrològic Nacional, hi ha actualment en servei 330 estacions depuradores a 
tota Catalunya i un total de 154 depuradores en construcció (segons dades de 
l'Agència Catalana de l'Aigua). 

La resultant del procés de depuració que es duu a terme en una estació 
d'aigües residuals és l'aigua depurada i els fangs. Els fangs provenen dels 
processos fisicoquímics i biològics que formen part d'un sistema de depuració.   

El fang de depuració es produeix en forma líquida (amb un contingut d'aigua 
entre el 95% i el 99% aproximadament, que equival a unes sequedats entre 
l'1% i el 5%). La major part del fang es deshidrata per sistemes mecànics fins a 
assolir sequedats entre el 15% i el 35% aproximadament.  

La quantitat i la qualitat del fang és variable i vindrà determinada segons el 
cabal i les característiques de l’aigua tractada, la tecnologia aplicada per 
l'estació depuradora i els usos del sòl (agrícola, urbà o industrial) on es trobi 
situada l’Estació Depuradora d'aigües Residuals (EDAR). L’efecte contaminant 
d’aquests fangs és degut bàsicament al seu alt contingut en matèria orgànica, a 
la presència de gran quantitat i varietat de microorganismes patògens i en 
alguns casos de la presència de metalls pesats. 

Emmarcat dins d’aquesta política ambiental, els residus produïts (en aquest cas 
els fangs) s’han d’estabilitzar i inertitzar, convertint-se en objecte de 
desenvolupament de tecnologies netes de reutilització,  reciclatge i valorització. 
Actualment a Catalunya hi ha 30 instal·lacions de post-tractament de fangs en 
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servei. Les alternatives bàsiques de valorització i disposició són: l’aplicació al 
sòl (agricultura, jardineria, restauracions, etc.), la valorització energètica, la 
fabricació de materials per a la construcció i, com a menys desitjable, 
l’abocament controlat.  
 
Donades les dificultats per tractar aquests residus, especialment aquells que 
contenen metalls pesats i sals no conciliables amb l’aplicació al sòl, el 
Departament d’Enginyeria de la Construcció de la UPC porta a cap un estudi 
iniciat al 1994 consistent en l’addició de fangs estabilitzats per a la fabricació de 
morters de ciment Pòrtland.  
 
Amb la finalitat d’ampliar els coneixements sobre alguns aspectes importants 
d’aquest estudi, és on pren cos la realització de la present tesina.   
 
 
1.2- Objectius de la tesina 
 
En els darrers treballs, hem vist que a mig i llarg termini les espècies que es 
produeixen a la hidratació dels morters de ciment Pòrtland amb i sense llots de 
depuradora són les mateixes, i l’única diferència està en la presència de més 
concentració dels productes anhidres a les pastes que porten llot i més 
concentració de les espècies hidratades a les que no porten llot. Seria 
interessant estudiar la hidratació a curt termini per veure si a edats 
primerenques hi ha diferències més destacades. 

 
L’objectiu principal és estudiar com la presència de tres tipus de llots de 
depuradora d’aigües residuals influeix en les reaccions de presa i enduriment 
de pastes de ciment Pòrtland a molt curt termini. Així com determinar l’eficàcia 
d’una addició prèvia de cal apagada en els llots que són objecte d’estudi per tal 
d’optimitzar els temps de presa.  

 
Per tal d’assolir l’objectiu principal s’han definit les pautes que s’enumeren a 
continuació: 

 
1.-  Caracterització de tots els components que intervindran en el 

sistema. Definició de l’origen, les propietats físiques, químiques, 
mecàniques i mineralògiques del ciment i dels llots. 

 
2.-  Determinació de la quantitat d’aigua necessària per a la fabricació de 

pastes de ciment amb consistència normal per a diferents 
proporcions de llot ( 0% o referència, 2% i 5%). 

  
3.-  Fabricació de les pastes de consistència normal  amb els diferents 

percentatges d’addició de llots procedents de Montornès del Vallès, 
Rubí i Vic.  

 
4.-  Determinació dels temps d’inici i final de presa de cada una de les 

pastes de consistència normal per observar l’influència del contingut 
en llot sobre les velocitats de presa.  
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5.-   Per millorar aquests temps repetirem els tres passos anteriors però 
amb  l’addició d’un producte que reaccioni amb la matèria orgànica 
dels llots i la destrueixi o inhibeixi la seva activitat. L’addició seria 
d’un 5% de cal apagada sobre el llot 48 hores abans de la preparació 
de les pastes al laboratori.  

 
6.-  Estudiar per difracció de raig X l’evolució dels productes d’hidratació 

de cadascuna de les pastes de ciment amb i sense llots, i amb i 
sense addició de cal apagada en els temps de: final de presa, 24h, 
48h, 7dies i 28 dies.  

 
� Un factor que dificulta l’estudi de l’evolució de la hidratació del 

ciment, amb i sense llots, és el tipus de ciment que fem servir. La 
disponibilitat de ciment tipus CEM II/A-L 42,5R al laboratori, un 
ciment amb resistències mitjanes a altes i útil per a ciments 
prefabricats, ha estat el motiu pel qual l'hem utilitzat en aquest estudi.  

 
� Tanmateix, al tractar-se d'un ciment amb addició de filler calcari, 

analitzarem els avantatges i/o inconvenients que comporta l'ús 
d'aquest tipus de ciment Pòrtland en la tècnica 
d'Estabilització/Solidificació de metalls pesats. 

 
 

1.3- Situació actual dels llots de depuradora 
 
La gestió de llots de depuradora (d'ara endavant LD) d’aigües residuals té, amb 
respecte a d’altres residus, la peculiaritat de que certs usos i possibilitats de 
reciclatge, estan regulats per normes específiques. 
 
 
1.3.1- Antecedents  
 
Al juny de 2001 es va aprovar el 1r Pla Nacional de Llots de Depuradora-EDAR 
I PNLD-2001/2006. Aquest Pla tenia un període de validesa que finalitzava el 
31 de desembre de 2006, el que ha fet necessari redactar un 2n PNLD 
proposat en el Pla Nacional Integrat de Residus PNIR 2007-2015 pel Ministeri 
de Medi Ambient (MMA). 
 
El I PNLD-2001/2006 tenia per objectiu millorar la gestió dels llots, i en 
particular optimitzar l'aplicació agrícola, protegint el medi ambient i en especial 
la qualitat del sol. 
 
Com a valoració general s’ha de destacar que ja en el 2005 s’havia assolit 
l’objectiu de valorització agrícola que el Pla proposava pel 2006. Tanmateix 
queda pendent la clarificació competencial en matèria de gestió de llots i el 
desenvolupament d’una norma i guies, per establir unes pautes clares per a la 
gestió, amb independència de si el destí final dels llots és l’ús en sol agrícola o 
no. 
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1.3.2-  Legislació aplicable 
 
Els LD d’aigües residuals urbanes són residus als que se’ls apliquen les 
normes en vigor relatives als residus, i en particular, la Llei 10/1998 de Residus 
del 21 d'Abril, que incorpora al dret intern la Directiva Marc de Residus, 
2006/12/CE i les decisions 2000/532/CEE, 2001/118/CEE, 2001/119/CEE, 
2001/573/CEE, en les que s’estableix la Llista Europea de Residus (LER), 
incorporada al nostre ordenament mitjançant l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de 
febrer, per la que es publiquen les operacions de valorització i eliminació de 
residus i la LER. 
 
Els LD amb codi LER 190805, tenen la peculiaritat respecte a altres tipus de 
residus, que el seu ús en el sol està regulat per la Directiva 86/278/CEE relativa 
a la protecció del medi ambient i en particular dels sols, en la utilització de llots 
amb finalitats agrícoles. Aquesta Directiva va ser incorporada a la legislació 
espanyola mitjançant el Decret 1310/1990 que prohibeix la utilització de residus 
sense tractar, prohibeix l'aplicació en determinats cultius, limita els continguts 
en metalls pesats i també exigeix el control estadístic dels llots produïts, 
quantitats destinades amb finalitats agrícoles, composició, característiques dels 
llots, tipus de tractaments i l'identificació del destinatari i lloc d'aplicació 
 
D’altra banda la Directiva 91/271/CEE, sobre el tractament d’aigües residuals 
urbanes, a l'establir que “les vies d’evacuació” dels LD es prevegin minimitzant 
els efectes nocius sobre el medi ambient i que se sotmetin a normes, registres i 
autoritzacions, apuntava ja la necessitat d’establir el control de les diferents 
opcions de gestió i com tot Pla de Gestió de Residus és obligatori respectar 
l’anomenat principi de jerarquia, contemplat en l’article 1 de la Llei 10/1998, de 
Residus.  
 
Es tracta per tant, de prevenir en la mesura del possible, reutilitzar el que es 
pugui, reciclar tot el que no es pugui reutilitzar i valoritzar energèticament tot el 
que no es pugui reutilitzar ni reciclar. El dipòsit final el abocadors és l’última 
opció i la menys satisfactòria. Aquesta Directiva ja va prohibir l'evacuació dels 
LD a les aigües superficials des de 1999. 
 
La Comissió ha inclòs en l'Estratègia de Prevenció i Reciclatge, el compromís 
de presentar una proposta de revisió de la Directiva 86/278/CEE a finals de 
2007 els nous continguts i orientacions es desconeixen, de moment.   
 
Referent a la legislació aplicable sobre residus a Catalunya, tenim publicada al 
DOGC: 
 
 

• Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
• Decret 115/1994 de 6 d’abril, regulador del Registre General de Gestors 

de Residus a Catalunya. 
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• Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus 
de Catalunya. Aquest decret és modificat pel Decret 92/1999 del 6 
d’abril. 

 
• Decret 93/1999 el 6 d’abril, pel qual s’estableixen els procediments de 

gestió de residus. 
 
• Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de 

juliol, reguladora dels residus. 
 
 
1.3.3- Producció i destinació de llots. Seguiment estadístic 
 
Segons dades del Registre Nacional de Llots del Ministeri d’Agricultura Pesca i 
Alimentació (MAPA) la producció de llots s’ha incrementat un 39% en el 
període (1997-2005) aquest augment és degut en gran part a la creixent 
demanda i construcció de noves estacions depuradores en base a les 
normatives vigents (figura 1.1).  
 
Les Comunitats Autònomes que més llots produeixen són Catalunya, Madrid i 
la Comunitat Valenciana on es concentren grans àrees urbanes i industrials.  
 
L’any 2005 el 65% dels llots es destinaven a ús agrícola donant compliment als 
objectius de valorització agrícola que figuraven en el 1r PNLD. El contingut en 
alguns metalls (Ni, Pb, Zn i Cr) dels llots aplicats al sol ha disminuït (figura 1.2). 
 
 
 

Evolució de la producció anual de llots de depuradora
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�Figura 1.1 Producció de llots a España en el període 1997-2005. Font: II Plan Nacional de 
.Lodos de Depuradoras de aguas residuales-EDAR II PNLD (2007-2015). 
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Metalls pesats (ppm) 

 
 
Figura 1.2 Valors en ppm. dels principals metalls pesats presents en els LD. Font: Registre 
Nacional de Llots del MAPA. Any 2005. 
 
 
El sector agrari segueix sent el principal destí dels llots de depuració, utilitzant-
se en l'any 2005 més de 726.000 tones de llots amb finalitats agrícoles (figura 
1.3). 
 
 

 
Figura 1.3 Destí principal dels LD a Espanya. Font: Perfil Ambiental d'espanya 2006 del MMA. 
 
 
Pel que fa a Catalunya les dades estadístiques més recents de les que 
disposem són les de l’any 2005, on la producció de matèria seca està entorn de 
les 200.000 t/any. La figura 1.4 ens mostra la distribució de les destinacions 
principals dels llots.  
 
 
 
 

Cadmi    Coure     Níquel     Plom      Zinc       Mercuri    Crom 
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Figura 1.4 Distribució dels destins principals dels llots a Catalunya. Font: Agència Catalana de 
l’Aigua. Any 2005. 
 
 
Pel que fa als anys anteriors ha disminuït considerablement l’opció 
d’abocament com a destí final dels LD, augmentant així, opcions com la 
valorització energètica, els compostatges i l’ús en agricultura, tots ells molt més 
sostenibles i en ressonància amb les Directives ambientals vigents. No obstant, 
degut al gran augment de volum de LD generat i la seva possible toxicitat, en 
alguns casos les anteriors aplicacions es veuen insuficients. 
 
 
1.3.4- Principis bàsics de Gestió 
 
Segons el Pla Nacional de Residus Urbans, sempre que sigui tecnològica i 
econòmicament viable s’hauran d’aplicar les mesures disponibles per evitar o 
disminuir la generació de LD, reduir els seus continguts en substàncies 
perilloses, facilitar el reciclatge i la valorització. 
 
Correspon a les depuradores la responsabilitat bàsica de la correcta gestió 
ambiental dels LD, en l’aplicació tant de les Directives de la UE com de l’article 
7 de la Llei 10/1998, de Residus. 
 
Per adequar-se a les exigències creixents tant en la qualitat de les aigües 
regenerades com en la gestió dels residus, s’han desenvolupat en els darrers 
anys, varis treballs d’investigació amb els següents continguts principals: 
 

• Prevenció de la contaminació dels LD  
 
• Codis de bones pràctiques en fertilització agrícola a base de LD 

 
• Qualitat dels tractaments dels LD, en particular el compostatge 

 
• Cerca de nous usos pels LD 

Catalunya Període 2005 
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És en aquest darrer punt on des del Departament d’Enginyeria de la 
Construcció de la UPC s’està estudiant la possibilitat d’integrar els llots 
estabilitzats que no compleixen les exigències de la Directriu Europea per a l’ús 
agrícola taula 1.1, en la fabricació de  morters de ciment Pòrtland. 
 
 

LÍMITS (MG/KG DE RESIDU SEC) METALLS  
            PESATS pH sol < 7 pH sol > 7 

Cadmi 20 40 
Zinc  2500 4000 

Coure  1000 1750 
Crom 1000 1500 

Mercuri 16 25 
Níquel 300 400 
Plom 750 1200 

Taula 1.1 Limitacions en el contingut de metalls pesats presents en els llots procedents de la 
depuració d’aigües residuals exigides per la Directriu Europea CE 86/278 i ratificada pel Decret 
1310/1990, per l’ús en agricultura.  
 
 
1.3.5- Objectius Ecològics. Perspectives de futur  
 
 

a) Objectius qualitatius: 
 

• Clarificar la responsabilitat i la competència per autoritzar i controlar    
les operacions de gestió. 

 

• Assegurar una infrastructura adequada d’instal·lacions 
d’emmagatzematge, tractament i eliminació. 

 

• Millorar la gestió ambiental dels LD ajustant la seva qualitat al destí 
final. 

 

• Establir criteris homogenis i normalitzats per a la correcta gestió. 
 

• Prevenció de la contaminació dels LD en coordinació amb les activitats 
de sanejament. 

 

• Ampliar i millorar la coordinació entre les diferents Administracions i 
Agents privats, en particular entre els Departaments de Medi Ambient, 
Agricultura, Sanejament i Qualitat de les Aigües. 

 

• Minimització dels LD destinats a abocadors. 
 

• Millora del sistema estadístic i de tractament de dades. 
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b) Objectius quantitatius: 
 

• Valorització en usos agrícoles d’un 70% dels LD abans de l’any 2011. 
 

• Valorització energètica d’un 15% dels LD abans de l’any 2011. 
 

• Deposició en abocadors com a màxim del 15% dels LD abans de l’any 
2011. 

 

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

 
 

� Per tal d’assolir aquests objectius es preveuen els següents mesures: 
 

• Realització de programes pilot per la posta en pràctica d’actuacions de 
prevenció en les diferents Comunitats Autònomes. 

 

• Normativa. Elaboració i aprovació d’una nova norma reguladora sobre 
la gestió dels LD que unifiqui les diferents directrius de cada Comunitat 
Autònoma. 

 

• Redacció i aprovació d’un manual tècnic sobre l’emmagatzematge de 
LD. 

 

• Redacció i aprovació d’un manual tècnic sobre possibles tractaments 
de LD, indicant avantatges i inconvenients, així com, les 
recomanacions pertinents per a cada cas pràctic concret. 

 

• Codi de bones pràctiques per a l'aplicació al sol de LD. 
 

• Realització d’un estudi econòmic sobre la gestió de LD, en totes les 
seves modalitats. Proposta d’un model de finançament. 

 
 
1.4- Base teòrica preliminar del treball 
 
 
1.4.1-  Processos de producció dels llots de depuradora. Context general 
 
Els LD són els residus sòlids decantats durant el procés de tractament en les 
EDAR. 
 
Les aigües residuals urbanes solen estar formades pel conjunt d’aigües 
residuals domèstiques, aigües residuals industrials municipals i aigües 
d’escolament de les diferents conques que es mesclen en el clavegueram. 
(generalment la xarxa de clavegueram és unitària) (veure figura 1.5). 
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Figura 1.5 Procés general de recollida, sanejament i restitució d'aigües residuals urbanes. 
Font: Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias. 
Any 2007. 
 
 
 
Un cop a l'estació depuradora les aigües brutes segueixen un cicle que ens 
permetrà restituir-la amb bones condicions de qualitat per a ser utilitzades de 
nou, en usos agrícoles, industrials, ambientals, recreatius, etc. excepte l'ús de 
boca o domèstic (veure figura1.6).  
 
Aquestes aigües regenerades compleixen els requisits de qualitat que preveu el 
Departament de Salut de la Generalitat.  
 
La regulació de la reutilització de les aigües s’inclou en l’article 47 del Pla 
hidrològic de les conques internes de Catalunya i en les determinacions del Pla 
de sanejament de Catalunya, incorporades en el PHCIC, relatives a la 
necessitat de fomentar les actuacions destinades a la recuperació i posterior 
reutilització de les aigües depurades. 
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Figura 1.6 Esquema de sanejament d'aigües residuals urbanes a través d'una EDAR. Font: 
Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias. Any 
2007. 
 
 

1-  La  línia   d'aigua comença   quan  l'aigua   residual   arriba    a     l'estació 
depuradora a través dels col·lectors, el tractament s'inicia al pou de 
gruixuts on s'extreuen, per mitjans mecànics , els elements de més pes i    
tamany. 

 
2-  Unes reixes de desbast retenen la brutícia sòlida més grossa; es tracta del 

desbast de greixos. El pretractament continua amb les reixes de fins on se 
separen les partícules fines. El procés s'acaba amb el dessorrador-
desgreixador on, per processos mecànics s'enfonsen les sorres i suren els 
greixos. 

 
3- Es separen per mitjans físics els detritus (constituents de la matèria en 

suspensió) en el decantador primari, en el fons del qual es dipositaran els 
fangs primaris. 

 
4- S'elimina la càrrega contaminant restant per mitjans biològics ja que 

determinades bactèries s'alimenten de la matèria orgànica  present de 
forma dissolta o en suspensió. Tot aquest procés té lloc al dipòsit 
anomenat reactor biològic i gràcies a una aportació d'oxigen necessari per 
assimilar la matèria orgànica. 

 
5-  Pel seu pes, els biosòlids formats en el reactor es dipositen  al fons del 

decantador secundari i així es separen de l'aigua (fangs secundaris). 
L'aigua neta pot ser restituïda. 
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6- Els fangs decantats tant en el tractament primari com secundari són 

incorporats a la línia de fangs per bombeig. El fang procedent dels 
decantadors és pràcticament líquid, el primer pas en el seu procés és un 
espessiment, amb la finalitat d'augmentar la concentració dels fangs i 
disminuir-ne el volum. 

 
7-  Un cop espessits els fangs passen al digestor anaerobi on es redueix la 

matèria orgànica present. 
 

8-  La digestió anaeròbia ve acompanyada per un alliberament de gas metà 
(CH4). En el cas de plantes grans es pot aprofitar com a font d'energia. 
Aquest gas s'acumula en el gasòmetre. Si hi ha excés de gas, en no poder 
alliberar-lo a l'atmosfera, disposarem d'una torxa que ens permetrà 
cremar-lo. 

 
9-  El fang digerit passa al dipòsit d'emmagatzematge de fangs, on s'acumula 

per alimentar el procés de deshidratació. A l'edifici de deshidratació de 
fangs s'elimina la màxima quantitat d'aigua possible. 

 
10-  Un cop deshidratats els fangs passen a una sitja des d'on són enviats al  

seu destí definitiu, agricultura, jardineria, construcció, etc.  
 
 
En el nostre cas particular, els llots utilitzats provenen de les estacions 
depuradores de Montornès del Vallès, Rubí i Vic. Totes elles són estacions 
depuradores que incorporen a la seva línia de fangs instal·lacions de post-
tractament que utilitzen els processos de digestió anaeròbia i assecatges 
tèrmics per arribar al producte final amb el qual treballarem. Per tal d'ampliar 
els coneixements sobre aquests processos a continuació els desenvolupem 
amb més detall: 
 
- Digestió anaeròbia:  
 
Procés d'estabilització del llot que té com a principal objectiu la reducció 
d'organismes patògens, l'eliminació de males olors i la inhibició del potencial de 
putrefacció, estabilitzant la matèria orgànica i els sòlids biològics. El procés de 
digestió anaeròbia permet una degradació de la matèria orgànica mitjançant 
una fermentació bacteriana productora de metà, en un recinte tancat i en 
absència d’oxigen. 
 
En aquest procés, la contaminació orgànica és transformada per l’acció dels 
microorganismes en: 
 

• Biogàs (mescla de CH4 i CO2) 
• Matèria orgànica degradada (en dissolució) 
• Nous microorganismes (sòlids) 
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El procés de digestió anaeròbia es produeix en quatre etapes: 
 

1) Fase d’hidròlisi 
2) Fase àcida 
3) Fase acetogènica 
4) Fase metanogènica 

 
La degradació de la matèria orgànica es realitza per mitjà d’una sèrie complexa 
de reaccions bioquímiques que es produeixen tant en paral·lel com en sèrie 
amb l'intervenció de diversos tipus de microorganismes (bactèries acidificants, 
metanogèniques, etc.), i, per tant, si falla alguna etapa es produirà l’acumulació 
de productes intermedis (generalment àcids greixosos volàtils) que disminuiran 
el pH, la qual cosa influirà en les etapes posteriors (principalment en la fase 
metanogènica).  
 
La reducció de sòlids volàtils oscil·la normalment entre el 35 i el 60 %. Els 
factors que l’afecten més són la temperatura i el temps de retenció. El producte 
final de la digestió anaeròbia és l’obtenció de biogàs. 
 
Per mantenir un sistema de tractament anaerobi que estabilitzi correctament el 
residu orgànic, els microorganismes productors d'àcids i de metà s'han de 
trobar en un estat d'equilibri dinàmic.  
 
El contingut del reactor haurà d'estar en condicions d'anòxia i lliure d'elements 
com metalls pesats i sulfurs. El medi aquós haurà de tenir valors de pH 
compresos entre 6,6 i 7,6 i una alcalinitat suficient perquè el valor del pH no 
rebaixi els 6,2. S'haurà de disposar de suficient quantitat de nutrients com el 
Nitrogen o el Fòsfor. Els intervals de temperatura òptims són el mesofílic (30 a   
38 ºC) i el termofílic ( 38 a 65 ºC). 
 
- Assecatge tèrmic:   
 
Opció de post-tractament de fangs que ens permetrà obtenir un producte final 
apte per a ser utilitzat com a addició en la fabricació de pastes de ciment. 
Operació unitària que involucra la reducció del contingut d'aigua per 
evaporació. L'objectiu és l'eliminació de la humitat del llot líquid, de forma que 
es pugui incinerar amb eficàcia o processar per a la seva transformació en 
fertilitzants o altres productes.  
 
Es produeix una reducció en pes i volum important que sol venir precedida 
d'una deshidratació.  
 
Els inconvenients que té aquest sistema són les males olors emeses i la 
quantitat de calor requerida. No obstant, els gasos generats es poden aprofitar 
per fer-ne una valorització energètica i el producte final no conté gèrmens. 
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1.4.2- Característiques generals dels llots de depuradora i la seva 
______immobilització 
 
Les característiques d'un LD d'aigües residuals estan determinades pel seu 
origen, la seva estructura i composició química (Metcalf & Eddi, 1995): 
 

• Concentració de matèria seca (g/l). 
• Pèrdua per calcinació, indicant el contingut de matèria orgànica. 
• Contingut en carboni orgànic, nitrogen total i sofre total en cas 

d'aplicacions agrícoles. 
• Concentració de metalls pesats. 
• Contingut d'aigua en el llot 

 
Per formar matrius cimentades amb residus estables en el temps s'ha de tenir 
en compte dos aspectes fonamentals en el moment de la dosificació: 
 

1- Control de les propietats físiques com: el tamany de la partícula de 
residu, les quantitats addicionades i  les relacions aigua/ciment per 
aconseguir una matriu amb la mínima porositat en el producte final. 

 
2- Control químic, basat en el tipus de residu i els seus components, per 

garantir que no interfereixen en les reaccions d'hidratació del ciment. 
 
El conjunt de factors físics del residu que afecten a la seva solidificació i 
estabilització amb ciment Pòrtland són: 
 

• Tamany i forma de les partícules de residu (fang sec). 
• Contingut d'aigua lliure. 
• Contingut de sòlids. 
• Pes específic. 
• Viscositat. 
• Temperatura i humitat. 

 
Aquests factors afecten a una sèrie de propietats del ciment com: 
 

• Temps d'inici i final de presa. 
• Temps de curat. 
• Resistències mecàniques. 
• Durabilitat. 

   
L'aigua en el llot està present com aigua lliure i com a lligant formant col·loides i 
compostos químics orgànics o minerals. D'altra banda, els metalls pesats es 
troben distribuïts pel llot entre les fases minerals insolubles i les fases cel·lulars 
o intracel·lulars orgàniques. L'afinitat dels metalls pesats amb cadascuna 
d'aquestes fases sòlides depèn dels mètodes de tractament dels llots. La 
mobilitat dels metalls pesats està lligada al tractament d'estabilització del 
mateix. 
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El procés de digestió anaeròbia té un fort efecte sobre l'immobilització dels 
metalls pesats degut a la formació de sulfurs metàl·lics, els quals presenten una 
baixa solubilitat (Hayes, T.D. and Theis, 1978). En conseqüència, podem 
afirmar que la mobilitat dels contaminants presents als LD està fortament 
relacionada amb el tractament d'estabilització al que ha estat sotmès.  
 
L'assaig d'extracció de metalls a partir d'un llot procedent de digestió anaeròbia 
mitjançant aigua pura demostra que la fracció de metalls extraïbles és baixa, en 
termes mitjos és del ordre del 10% del total dels elements. 
 
L'immobilització és un terme col·lectiu per a una sèrie de processos de 
tractament que tenen com a objectiu garantir la seguretat en l'eliminació dels 
residus perillosos, reduint els lixiviats dels residus.  
 
El terme general "immobilització" inclou mètodes físics i químics tant per 
solidificar com per estabilitzar els residus. 
 
L'estabilització és un terme general per descriure tècniques o mètodes 
mitjançant els quals els residus perillosos són convertits en una forma més 
estable. L'estabilització transforma els estats químics dels components dels 
residus en formes amb una solubilitat aquosa inferior. El procés en general 
millora la treballabilitat i les característiques físiques del residu (Suárez, M. 
1993). 
 
La solidificació es refereix a les tècniques que immobilitzen els residus en una 
massa sòlida. Aquesta massa pot ser el residu original o el residu prèviament 
estabilitzat. La solidificació permet millorar les propietats mecàniques, físiques i 
de manipulació del residu, confinant el residu dins un sòlid monolític sense la 
implicació química entre residu i agents solidificants (Conner, J.R. & Hoeffner, 
S.L. 1998). 
 
Un procés eficaç d'immobilització és aquell on els potencials agents 
contaminants són immobilitzats amb èxit en una estructura de residus 
estabilitzada o solidificada i aïllats del  medi ambient, fent-los inadequats per la 
lixiviació. Això s'aconsegueix mitjançant: 
 

• La conversió dels agents contaminants en formes menys tòxiques. 
• Disminuint la superfície específica d'exposició dels residus. 
• Reduint la mobilitat dels agents contaminants dels residus. 
• Limitant la solubilitat dels contaminants del residu. 

 
Una avantatge addicional és la millora que podem obtenir en la treballabilitat 
dels residus. 
 
L'aplicació d'aquesta tècnica dins el camp d'acció de la gestió integral de 
residus ens ofereix la possibilitat de disposar d'aquests residus perillosos d'una 
forma segura i ser utilitzats com a matèries primes de materials de construcció. 
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1.4.3- Processos d'estabilització/solidificació (E/S) basats en el ciment. 
 
 El tractament de E/S basat en el ciment és un procés químic que tendeix a 
enllaçar o complexar els compostos de residus perillosos en formes estables 
insolubles (estabilització) i/o atrapar residus dins una matriu cimentada sòlida 
(solidificació).  
 
Aquest procés i variacions d'ell va ser el primer sistema utilitzat de E/S en 
residus nuclears en els anys 50, des de llavors, el ciment Pòrtland és el lligant 
hidràulic més utilitzat en l'estabilització i solidificació de residus, ja que consta 
principalment d'òxids de calci, silici, alumini, ferro, magnesi, sodi, potassi i sulfat 
de calci, els quals, durant el procés d'hidratació, formen una estructura sòlida i 
porosa, que dona lloc a la solidificació i estabilització física i química dels 
residus (Kantro, D.L., Weise,C.H. & Brunauer,S. 1978).  
  
Un dels grans avantatges del procés és el medi alcalí que crea el sistema, 
donant valors de pH del ordre de 12,5 a 13,5. Aquesta alcalinitat afecta 
directament al procés de lixiviació, sobretot en aquelles espècies metàl·liques 
contingudes en el residu (Conner, J.R. 1990).   
 
El sistema alcalí creat influeix en: 
 

1.- La formació d'hidròxids i/o silicats insolubles dins de la matriu. 
2.- L'inserció de certs metalls en algunes de les fases dels hidrats del 

ciment Pòrtland, especialment la substitució de ions de calci i sulfats en 
l'hidrat etringita. 

3.- La simple retenció física en l'estructura porosa. 
4.- L'absorció en la superfície del silicat càlcic hidratat. 
 
 

La complexitat del sistema dóna múltiples possibilitats d'immobilització dels 
ions metàl·lics. La presència de certs contaminants en el residu, pot afectar a la 
resistència, permeabilitat i a les propietats físiques. En alguns casos es 
requereix l'ús d'addicions per disminuir la lixiviació i contrarestar els efectes 
retardants o inhibidors de la presa i enduriment que té el residu sobre el ciment. 
 
La valoració del sistema d'estabilització/solidificació vindrà determinada pel 
procés de lixiviació (Valls, S. 1999). 
 
El ciment Pòrtland és una mescla heterogènia de 5 compostos principals amb 
les següents composicions: 
 

• Silicat tricàlcic (C3S): 50-70%. 
• Silicat bicàlcic (C2S): 2-30%. 
• Aluminat tricàlcic (C3A): 5-12%. 
• Aluminat fèrric tetracàlcic (C4AF): 5-12%. 
• Guix: 4% aprox. 
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La superfície específica del ciment està en torn a 3.000-5.000 cm2/g (Glasser, 
F.P. 1997). 
 
Els compostos d'hidratació més importants són els següents: 
 

• Portlandita (CH): Ca(OH)2, 20-25%. 
• Silicat càlcic hidratat (C−S−H): 3CaO·2SiO2·3H2O, 60-70%.  
• Altres fases sòlides: 5-15%. 

 
El Producte principal és el C−S−H de composició variable, la seva morfologia 
depèn de la relació calci/sílice, de les condicions de presa i de la relació 
aigua/ciment. A menor raó de Ca/Si, major és el nombre de cations que poden 
ser incorporats dins el sistema C−S−H per ser immobilitzats. 
 
 El C−S−H permet l'immobilització de ions metàl·lics (M) segons les reaccions: 
 
 
a) Immobilització per addició de noves reaccions, d'acord amb la reacció 1.1: 
 

   C−S−H + M � M−C−S−H                                           [1.1] 
 

b) Immobilització per una reacció de substitució, d'acord amb la reacció 1.2: 
 

C−S−H + M � M−C−S−H + Ca2+                                         [1.2]        
 
 

Com s'ha determinat anteriorment, per poder precipitar ions metàl·lics com 
hidròxids relativament insolubles, és necessari tenir un ambient alcalí amb 
valors de pH superiors a 7.2, on l'absorció d'aquests ions metàl·lics és completa 
(Cocke, D. 1990). Aquest ambient és obtingut al realitzar mescles amb ciment, 
el qual conté certs components alcalins. 
 
És molt important l'addició d'aigua apropiada. Es requereix una mínima 
quantitat d'aigua perquè el sistema sigui treballable. No obstant, l'addició de 
molta quantitat d'aigua pot formar una capa d'aigua lliure en la superfície del 
producte, disminuint la resistència i augmentant la permeabilitat (Conner, J.R. & 
Hoeffner, S.L. 1998). 
 
Es pot seleccionar el tipus de ciment que afavoreixi les reaccions de 
cementació, evitant interferències de compostos incompatibles.  
 
Els tipus de ciment més habituals, degut als costos i la seva disponibilitat són el 
tipus CEM I i  CEM II. Són els més utilitzats per a la solidificació de residus. 
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Les propietats d'alguns contaminants que es troben en els residus generats per 
les EDAR fan que la seva estabilització no s'aconsegueixi per mitjà d'altres 
tècniques com la calcinació, sense la utilització d'equips que garanteixin altes 
temperatures, el que converteix aquestes altres tècniques d'estabilització de 
residus amb metalls pesats en tècniques costoses i complexes. 
 
A continuació presentem les avantatges i els inconvenients del procés de E/S 
de llot amb ciment Pòrtland. (taula 1.2) 
 
 

Avantatges Inconvenients 

o Nombrosos estudis i experiència. 

o Tecnologia coneguda (mescla i   
manipulació). 

o Àmplia bibliografia. 

o El residu no requereix assecat. 

o L'alcalinitat del ciment permet 
neutralitzar sistemes residuals 
àcids. 

o Tolerants a variacions químiques 
del residu. 

o Relatiu baix cost. 
 

o Freqüentment són necessàries 
quantitats elevades de ciment. 

o Vulnerable a lixiviats àcids. 

o Cost elevat d'alguns additius. 

o Residus amb acció retardant o 
inhibidora de la presa 
requereixen ciments més cars o 
addicions acceleradores. 

o Augment de volum excessiu en 
certs casos. 

Taula 1.2 Avantatges i inconvenients de l'ús de processos de E/S amb ciment Pòrtland. 
 
 
1.5- Estat de l’art  
 
Aquesta tesina té com a un dels principals objectius estudiar l'efecte de tres 
tipus de residus (llots secs d'EDAR) sobre la presa i enduriment a curt termini 
de vàries pastes de ciment Pòrtland que contenen diferents proporcions de llot, 
mitjançant proves de laboratori. Aquesta avaluació es basarà en la seva 
viabilitat tècnica amb la finalitat de poder ser aplicada com una tècnica eficient, 
segura i poc complexa, en el tractament d'aquest tipus de residus.  
 
L'eficiència del procés, es determinarà mitjançant assaigs de consistència 
normal, d'inici i final de presa i determinant els principals productes d'hidratació 
mitjançant les tècniques de DRX sobre les mostres tractades. 
 
Aquest treball s'emmarca dins un estudi que té els seus inicis l'any 1994 amb la 
tesi doctoral de Susanna Valls del Barrio i que va tenir continuïtat amb una 
sèrie de 12 tesines d'especialització. A continuació, es presenta en resum, les 
principals conclusions d'aquests estudis previs, amb l'objectiu d'emmarcar el 
treball realitzat en aquesta tesina en el context que li correspon. 
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� Conclusions aportades per Susanna Valls en la tesi doctoral de 1994: 
 

� La E/S del LD amb un lligant hidràulic com el ciment Pòrtland, produeix 
el retard en el temps del procés de presa. 

� El sistema creat presenta una alta alcalinitat  que garanteix l'estabilitat 
microbiologia i orgànica del LD.   

� Els productes d'hidratació del ciment formats en la matriu amb LD són 
els mateixos que sense aquests, amb l'única diferència de la formació 
del carboaluminat de calci hidratat que apareix per un procés de 
carbonatació del monosulfoaluminat de calci en un sistema porós. 

� La E/S del LD amb ciment Pòrtland resulta efectiva per l'immobilització 
de contaminants com metalls pesats i molts altres. 

� La majoria dels metalls pesats són retinguts per la seva incorporació 
en les estructures dels hidrats de les pastes de ciment Pòrtland. 

� Quant a la durabilitat del sistema E/S, després d'un procés de 
carbonatació accelerat, es manté l'estabilitat física i química del 
sistema. No obstant, augmenta la quantitat de metalls pesats lixiviats. 
Això és degut a la descomposició de l'etringita i la polimeració del 
C−S−H que alliberen els contaminants inicialment incorporats en les 
estructures d'ambdós hidrats. 

 
 
� Conclusions aportades en les tesines d'especialització posteriors: 
 

� L'addició d'un llot en una pasta, morter o formigó de ciment Pòrtland 
produeix una disminució de la velocitat de presa, a demés, aquest 
efecte és proporcional a la quantitat de llot addicionada (Matamala, 
J.M., Bertran, J., Ortiz, A. 2005). 

� El comportament de la pasta de ciment amb addició de llot pel que fa a 
l'inici de presa per als diferents percentatges de llot sec es pot 
considerar lineal, no és així per al comportament del sistema respecte 
al final de presa, desaconsellant l'addició de més d'un 5% en els 
sistemes llot−ciment (Bertran, J. 2001). 

� El contingut en matèria orgànica actua com a retardant en la presa 
(Herrero, S. 2006). 
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� El procés d'hidratació és estàndard pel que, de forma qualitativa, el llot 
no modifica aquest procés. Les mostres amb addició de LD no 
presenten fases cristal·lines diferents de les mostres sense llot 
(Herrero, S. 2006). 

� L'addició d'un LD en un morter o formigó redueix la seva resistència 
mecànica. Aquesta reducció s'accentua a mesura que augmenta la 
quantitat de llot addicionat. (Matamala, J.M., Bertran, J., Ortiz, A., 
Morlanes, P. 2005). 

� El resultat dels assaigs de lixiviació monolítica normalitzats NEN 7341 i 
NEN 7345 (norma holandesa) en el cas de morters addicionats amb 
LD són satisfactoris pel que el seu ús no presenta restriccions 
mediambientals (Bertran, J. 2001). 

� L'elevada porositat del formigó amb llot influeix directament en la baixa 
resistència a la carbonatació, sent la profunditat de penetració de la 
carbonatació major quan major és el percentatge de llot addicionat 
(Rodríguez, V., Laporta, A. 2002).  


