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CAPÍTOL 5  
CONCLUSIONS GENERALS I APLICACIONS 
 
 
El present estudi, tracta d'avaluar l'influencia de la presència de llots secs de 
depuradora d'aigües residuals en la presa i hidratació de pastes de ciment 
pòrtland. Aquesta avaluació s'ha dut a terme mitjançant el control de les 
velocitats de presa de les diferents pastes de consistència normal i observant 
l'efecte que produeix sobre els temps de presa l'addició de diferents 
percentatges de llot al ciment.  
 
També s'ha realitzat un anàlisi per DRX de les fases anhidres i productes 
d'hidratació presents a diferents edats de presa per sota els 28 dies, 
comprovant així l'efecte de les addicions de llots secs sobre la velocitat 
d'hidratació, l'abundància i la cristal·linitat de les fases generades i l'eficàcia de 
la tècnica d'estabilització/solidificació de residus perillosos mitjançant el ciment 
pòrtland. 
 
Els llots utilitzats són fangs secs que provenen de les EDAR de Montornès del 
Vallès, Vic i Rubí. 
 
El ciment utilitzat és del tipus Pòrtland Dragon AL: CEM II/A-L 42,5 R amb 
addició de filler calcari. 
 
Dels resultats obtinguts en els  assaigs d'inici i final de presa se'n extreuen les 
següents conclusions generals: 
 
 

� L'addició de llot sec de depuradora al ciment actua com a retardant 
en el procés de presa. Aquest retard és degut principalment als 
continguts i la naturalesa de la matèria orgànica dels llots. 

 
� Els temps de presa augmenten en relació directa a la quantitat de llot 

addicionada.  
 

� Totes les mostres assajades que contenien fins a un 5% de llot 
compleixen els límits establerts per la norma EN 196-3:2005, en que 
s'especifica que el final de presa ha de ser de 12 hores com a màxim. 

 
� L'addició de cal sobre el llot comporta que les relacions aigua/ciment 

de totes les pastes de consistència normal augmentin 
proporcionalment un 5% respecte les pastes sense cal. 

 
� Els temps de presa de les mostres que incorporen llots prèviament 

tractats amb cal apagada s'han vist reduïts un 12% respecte 
l'experiència sense cal. 
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� L'ús de cal apagada com a  estabilitzador de la matèria orgànica del 
llot no resulta la via més adequada i es recomana l'ús d'altres 
additius per a futurs estudis. 

 
 
A efectes pràctics com l'aplicació en obra o  productes prefabricats de formigó 
amb addició de llot cal tenir en compte que els retards en la presa afecten 
directament a la planificació del procés constructiu o productiu.  
 
L'incorporació i manipulació dels llots ha d'estar regulada. En aquest sentit el 
Departament d'Enginyeria de la Construcció de la Universitat Politècnica de 
Catalunya juntament amb l'empresa ICA està desenvolupant un procés 
d'incorporació de llots secs de depuradora com a part de la composició dels 
seus productes prefabricats, substituint així part dels àrids utilitzats 
normalment.  
 
De l'estudi de pastes de ciment pòrtland amb llot sec de depuradora mitjançant 
la tècnica de DRX en podem extreure les següents conclusions generals: 
 
 

� El procés d'hidratació del ciment que incorpora llot sec és estàndard, 
es generen els mateixos productes d'hidratació i en temps similars. 

 
� L'abundància i cristal·linitat dels productes d'hidratació varien en 

funció de la quantitat de llot addicionada i la seva procedència. A més 
quantitat de llot, menor abundància de les fases hidratades per a una 
mateixa edat compresa entre el final de presa i fins a 28 dies. 

 
�  L'espectre de referència mostra proporcions de Portlandita de fins al 

doble d'intensitat respecte les mostres amb llot. La resistència a 
compressió a 28 dies es redueix gairebé a la meitat en aquelles 
mostres addicionades amb un 5% de llot. 

 
� El llot produeix un efecte retardant en el procés de presa del ciment 

com a conseqüència del retard en el procés d'hidratació. Les mostres  
amb llot, respecte el patró de referència, presenten menor intensitat 
dels productes hidratats. Aquesta tendència s'accentua amb majors 
proporcions de llot. 

 
� Les pastes de ciment que incorporen llot tractat prèviament amb cal 

apagada, tenen un comportament idèntic a les pastes que incorporen 
llot sense tractar. Els espectres de difracció mostren els mateixos 
productes d'hidratació i intensitats de pic per a una mateixa edat de 
presa entre 0 hores i 28 dies. 
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Un cop vist l'acció retardant del llot sobre el procés d'hidratació, valorem 
l'eficàcia del ciment utilitzat com a aïllant de residus perillosos que provenen 
d'estacions depuradores d'aigües residuals: 
 
 

� El ciment amb addició de filler calcari incrementa el grau d'hidratació 
dels principals components del clínker, accelerant la hidratació del 
C3S i el C-S-H incorporant la calcita en l'estructura. La calcita 
reacciona amb el C3A del clinker formant carboaluminats de calci 
determinant una acceleració de la hidratació a edats primerenques i 
genera una estructura amb més durabilitat per tant, considerem que 
el ciment amb filler calcari és una matriu molt adequada per a la 
solidificació/estabilització del metalls pesats continguts en els llots 
secs de depuradora.  

�

�

Tenint en compte l'impacte ambiental que suposa la gran quantitat de residus 
generats en el reciclatge d'aigües residuals i la creixent demanda i construcció 
d'estacions depuradores, es posa de manifest l'importància d'estudis que 
proposin solucions sostenibles al destí final dels llots que provenen de les 
EDAR.  
 
Una bona gestió dels residus ha de permetre reduir les quantitats de llot 
destinades a abocament i garantir les opcions de reciclatge i valorització.  
 
Fent possible l'aplicació del projecte de fabricació de morters i formigons no 
estructurals de ciment Pòrtland amb addició de llot sec de depuradora es donen 
noves sortides a la gestió d'aquest residu en el camp professional. 
�
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