
1

Els llots secs de depuradores d’aigües residuals urbanes com a Els llots secs de depuradores d’aigües residuals urbanes com a 
combustible alternatiu a forns de clínquer de Catalunyacombustible alternatiu a forns de clínquer de Catalunya

Barcelona, Maig de 2005Barcelona, Maig de 2005

Departament de Medi Ambient i HabitatgeDepartament de Medi Ambient i Habitatge
Generalitat de CatalunyaGeneralitat de Catalunya

Ciment CatalàCiment Català

Els llots secs de depuradores d’aigües urbanes com a combustible
alternatiu a forns de clínquer de Catalunya

1.1. El Protocol de El Protocol de KyotoKyoto

Què és el Protocol de Què és el Protocol de KyotoKyoto? Quins objectius planteja? Què són els ? Quins objectius planteja? Què són els 
gasos amb efecte d'hivernacle? Què és la biomassa?gasos amb efecte d'hivernacle? Què és la biomassa?

2.2. Els llots secs de depuradores d’aigües urbanes Els llots secs de depuradores d’aigües urbanes 

Què són? Quants es produeixen? Quina problemàtica plantegen? Què són? Quants es produeixen? Quina problemàtica plantegen? 
Quines solucions hi ha?Quines solucions hi ha?

3.3. El sector del ciment a Catalunya i la fabricació de clínquerEl sector del ciment a Catalunya i la fabricació de clínquer

Què és el clínquer? Com es fabrica? Quines característiques té eQuè és el clínquer? Com es fabrica? Quines característiques té el l 
procés de producció? Quant es produeix?procés de producció? Quant es produeix?

4.4. Els llots depuradora com a combustible alternatiu a forns Els llots depuradora com a combustible alternatiu a forns 
de fabricació de clínquerde fabricació de clínquer

Quina experiència hi ha? Quins avantatges ambientals tenen? Per Quina experiència hi ha? Quins avantatges ambientals tenen? Per què què 
no produeixen cap efecte sobre la salut? Quines proves estan no produeixen cap efecte sobre la salut? Quines proves estan 
previstes? Quins controls ambientals es portaran a terme?previstes? Quins controls ambientals es portaran a terme?
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Davant els efectes d’escalfament de l’atmosfera terrestre
causats per l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle (entre els 
quals el CO2 és el més important) que retenen la radiació 
solar, la major part dels països industrialitzats (entre ells tots 
els de la UE) van signar el Protocol de Kyoto a la  Conferència 
Mundial sobre el Canvi Climàtic de 1997, i van adquirir el 
compromís de reduir l’emissió global d’aquests gasos un 5% 
per sota dels de 1990 en el període 2008–2012.

En el cas de la UE l’objectiu de reducció va ser del 8%.

Dins la UE es van assignar els objectius per països, amb més 
reducció per a països més industrialitzats i viceversa, i per a 
Espanya, com país menys industrialitzat que la mitjana, es va 
fixar un objectiu d’augment màxim del 15%.

Davant els efectes Davant els efectes d’escalfament de l’atmosfera terrestred’escalfament de l’atmosfera terrestre
causats per l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle (entre els causats per l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle (entre els 
quals el COquals el CO22 és el més important) que retenen la radiació és el més important) que retenen la radiació 
solar, la major part dels països industrialitzats (entre ells tosolar, la major part dels països industrialitzats (entre ells tots ts 
els de la UE) van signar el Protocol de els de la UE) van signar el Protocol de KyotoKyoto a la  Conferència a la  Conferència 
Mundial sobre el Canvi Climàtic de 1997, i van adquirir el Mundial sobre el Canvi Climàtic de 1997, i van adquirir el 
compromís de compromís de reduir l’emissió global d’aquests gasos un 5% reduir l’emissió global d’aquests gasos un 5% 
per sota dels de 1990 en el període 2008per sota dels de 1990 en el període 2008––2012.2012.

En el cas de la En el cas de la UEUE l’objectiu de reducció va ser del l’objectiu de reducció va ser del 8%.8%.

Dins la UEDins la UE es van assignar els objectius per països, amb més es van assignar els objectius per països, amb més 
reducció per a països més industrialitzats i viceversa, i per a reducció per a països més industrialitzats i viceversa, i per a 
Espanya, com país menys industrialitzat que la mitjana, es va Espanya, com país menys industrialitzat que la mitjana, es va 
fixar un objectiu fixar un objectiu d’augment màxim del 15%d’augment màxim del 15%..

1. El Protocol de 1. El Protocol de KyotoKyoto

Els gasos amb efecte d'hivernacle s’emeten majoritàriament en 
processos de combustió (centrals tèrmiques de generació 
d’electricitat, vehicles de transport, indústries, condicionament 
d’habitatges i també en els dipòsits controlats de residus, 
metà... ).

En aquests moments els gasos amb efecte d'hivernacle emesos 
per Espanya estan per sobre del 40% respecte de l’emissió de 
1990, un 25% més de l’objectiu per a 2012. 

Això significa que s’hauran de prendre totes les mesures 
possibles per reduir les emissions d’aquests gasos, la qual cosa 
afectarà a tots els sectors implicats (indústries,  generació de 
electricitat, transport, etc.).

Una de les possibles mesures per reduir les emissions d’aquests 
gasos és la utilització de combustibles que tinguin un efecte 
neutre des del punt de vista de la seva emissió.

Els gasos amb efecte d'hivernacle s’emeten majoritàriament en Els gasos amb efecte d'hivernacle s’emeten majoritàriament en 
processos de combustióprocessos de combustió (centrals tèrmiques de generació (centrals tèrmiques de generació 
d’electricitat, vehicles de transport, indústries, condicionamend’electricitat, vehicles de transport, indústries, condicionament t 
d’habitatges i també en els dipòsits controlats de residus, d’habitatges i també en els dipòsits controlats de residus, 
metà... ).metà... ).

En aquests moments els gasos amb efecte d'hivernacle emesos En aquests moments els gasos amb efecte d'hivernacle emesos 
per Espanya estan per Espanya estan per sobre del 40%per sobre del 40% respecte de l’emissió de respecte de l’emissió de 
1990, 1990, un 25% més un 25% més de l’objectiu per a 2012. de l’objectiu per a 2012. 

Això significa que s’hauran de prendre Això significa que s’hauran de prendre totes les mesures totes les mesures 
possiblespossibles per reduir les emissions d’aquests gasos, la qual cosa per reduir les emissions d’aquests gasos, la qual cosa 
afectarà a tots els sectors implicatsafectarà a tots els sectors implicats (indústries,  generació de (indústries,  generació de 
electricitat, transport, etc.).electricitat, transport, etc.).

Una de les possibles mesures per reduir les emissions d’aquests Una de les possibles mesures per reduir les emissions d’aquests 
gasos és la utilització de gasos és la utilització de combustiblescombustibles que tinguin un que tinguin un efecte efecte 
neutreneutre des del punt de vista de la seva emissió.des del punt de vista de la seva emissió.
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Un d’aquests tipus de combustibles és el que s’anomena 
biomassa.

La biomassa és matèria que prèviament ha absorbit CO2 (per 
exemple la fusta durant el procés de creixement d’un arbre) 
i que simplement retorna aquest CO2 a la atmosfera al fer-lo 
servir com a combustible

D’aquesta manera no hi ha un canvi global de CO2 a la 
atmosfera perquè prèviament el gas s’ha fixat (per exemple, 
al tronc dels arbres) i després s’ha retornat. 

Un d’aquests tipus de combustibles és el que s’anomena Un d’aquests tipus de combustibles és el que s’anomena 
biomassa.biomassa.

La biomassa és matèria que La biomassa és matèria que prèviament ha absorbit COprèviament ha absorbit CO22 (per (per 
exemple la fusta durant el procés de creixement d’un arbre) exemple la fusta durant el procés de creixement d’un arbre) 
i que simplement i que simplement retorna aquest COretorna aquest CO22 a la atmosferaa la atmosfera al feral fer--lo lo 
servir com a combustibleservir com a combustible

D’aquesta manera D’aquesta manera no hi ha un canvi global de COno hi ha un canvi global de CO22 a la a la 
atmosfera perquè prèviament el gas s’ha fixat (per exemple, atmosfera perquè prèviament el gas s’ha fixat (per exemple, 
al tronc dels arbres) i després s’ha retornat. al tronc dels arbres) i després s’ha retornat. 

Què és la biomassa?Què és la biomassa?

Hi ha diversos tipus de biomassa, tots compostos per matèria 
orgànica. Un d’aquests tipus són els llots de depuradora 
d’aigües residuals urbanes.

En conseqüència, l’ús d’aquest llots com a combustible:

No contribueix a l’augment de gasos amb efecte d'hivernacle, com 
reconeix el Protocol de Kyoto.

Ajuda al país a complir amb aquest compromís internacional.

Afavoreix la reducció del canvi climàtic.

Té altres avantatges mediambientals com, per exemple, reduir la 
quantitat de llots que van a abocador.

Hi ha diversos tipus de biomassa, tots compostos per matèria Hi ha diversos tipus de biomassa, tots compostos per matèria 
orgànica. orgànica. Un d’aquests tipus són els llots de depuradora Un d’aquests tipus són els llots de depuradora 
d’aigües residuals urbanes.d’aigües residuals urbanes.

En conseqüència, l’ús d’aquest En conseqüència, l’ús d’aquest llotsllots com a com a combustible:combustible:

No contribueix a l’augment de gasos amb efecte d'hivernacle,No contribueix a l’augment de gasos amb efecte d'hivernacle, com com 
reconeix el Protocol de reconeix el Protocol de KyotoKyoto..

Ajuda al país a complirAjuda al país a complir amb aquest compromís internacional.amb aquest compromís internacional.

Afavoreix la reduccióAfavoreix la reducció del canvi climàtic.del canvi climàtic.

Té altres avantatges mediambientalsTé altres avantatges mediambientals com, per exemple, reduir la com, per exemple, reduir la 
quantitat de llots que van a abocador.quantitat de llots que van a abocador.
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Els llots (o fangs) de depuradora resulten de la Els llots (o fangs) de depuradora resulten de la 
depuració d’aigües residualsdepuració d’aigües residuals

2. Els llots secs de depuradora d’aigües urbanes 2. Els llots secs de depuradora d’aigües urbanes 

Les depuradores reben les aigües residuals, les depuren i donen Les depuradores reben les aigües residuals, les depuren i donen per per 
resultat principal, d’una banda, resultat principal, d’una banda, les aigües depuradesles aigües depurades i, de v l’altra, i, de v l’altra, els els 
llotsllots que concentren la major partque concentren la major part de matèria sòlida.de matèria sòlida.

Esquema d’una depuradora d’aigüesEsquema d’una depuradora d’aigües
Entrada a la depuradora: Entrada a la depuradora: aigua residualaigua residual
Sortida de la depuradora: Sortida de la depuradora: per una part l’aigua depurada i per l’altra, llots de per una part l’aigua depurada i per l’altra, llots de 

depuradora, com sortides més importantsdepuradora, com sortides més importants

Tractaments de l’aigua residual (segons Tractaments de l’aigua residual (segons 
el cas):  el cas):  primari, secundari, terciari, ...primari, secundari, terciari, ...

Tractament dels llots (segons Tractament dels llots (segons 
el cas): el cas): digestors, assecat, ...digestors, assecat, ...
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Evolució de l’aigua residual depurada i dels llots a Evolució de l’aigua residual depurada i dels llots a 
CatalunyaCatalunya

L’augment i concentració de la població en  nuclis urbans de la L’augment i concentració de la població en  nuclis urbans de la 
població i el desenvolupament industrial i del turisme població i el desenvolupament industrial i del turisme han han 
incrementat de manera molt significativa els volums d’aigües incrementat de manera molt significativa els volums d’aigües 
residuals generades.residuals generades.

Paral·lelament, les Administracions han impulsat la construcció Paral·lelament, les Administracions han impulsat la construcció 
de de noves plantes depuradoresnoves plantes depuradores que han permès tractar una part que han permès tractar una part 
important de les aigües residuals generades a Catalunya, cosa important de les aigües residuals generades a Catalunya, cosa 
que també han tingut com resultat un que també han tingut com resultat un creixement important dels creixement important dels 
llots resultants.llots resultants.

L’any 2003 es tractaven quasi L’any 2003 es tractaven quasi 2.000.000 de m2.000.000 de m33/dia d’aigües /dia d’aigües 
residualsresiduals i es produïen i es produïen més de 650.000 tones de matèria fresca més de 650.000 tones de matèria fresca 
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La La quantitat i qualitatquantitat i qualitat de les aigües residuals produïdes i de les aigües residuals produïdes i 
dels llots resultants poden ser dels llots resultants poden ser força variablesforça variables segons segons 
diversos factors com l’ diversos factors com l’ origenorigen (àrea geogràfica i tipus (àrea geogràfica i tipus 
d’activitats portades a terme) o d’activitats portades a terme) o l’estació de l’anyl’estació de l’any (seca, (seca, 
humida) entre altres.humida) entre altres.

Tanmateix, la composició del llots procedents d’una Tanmateix, la composició del llots procedents d’una mteixamteixa
depuradora depuradora són molt constants en el temps,són molt constants en el temps, encara que la encara que la 
seva consistència i aspecte pugui ser més variable.seva consistència i aspecte pugui ser més variable.

Segons el tractament, Segons el tractament, les aigües depuradesles aigües depurades poden tenir poden tenir 
destinacions diverses (abocament a llera pública destinacions diverses (abocament a llera pública –– riu, mar riu, mar --, , 
reg de zones enjardinades, recàrrega de aqüífers o inclús reg de zones enjardinades, recàrrega de aqüífers o inclús 
abastament d’aigua potable). abastament d’aigua potable). 

Els llots, per la seva part, poden ser Els llots, per la seva part, poden ser abocats en dipòsits abocats en dipòsits 
controlats o bé utilitzats controlats o bé utilitzats per exemple a agricultura i per exemple a agricultura i 
jardineria, per a la restauració de pedreres o per a la jardineria, per a la restauració de pedreres o per a la 
fabricació de totxanes fabricació de totxanes -- ““ecobricsecobrics” o  compostatge per a ” o  compostatge per a 
altres aplicacions. altres aplicacions. 
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Malgrat les diverses aplicacions possibles pels llots una part Malgrat les diverses aplicacions possibles pels llots una part 
important continua anant a dipòsits controlatsimportant continua anant a dipòsits controlats..

Aplicacions dels llotsAplicacions dels llots
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Digestió aeròbica/anaeròbica
Compostatge
Assecatge tèrmic
Ecobric i altres
Abocador
Restauració de pedreres
Agricultura i jardineria

Es produeix en aquest moments la Es produeix en aquest moments la situació d’oportunitat situació d’oportunitat 
següent:següent:

D’una banda, entren en funcionament novesD’una banda, entren en funcionament noves depuradoresdepuradores, , 
molt particularment les del molt particularment les del BesòsBesòs i del i del Llobregat,Llobregat, amb amb 
l’augment important de llots produïts l’augment important de llots produïts (40.000 tones/any(40.000 tones/any
de llots assecats a la depuradora del Besòs i de llots assecats a la depuradora del Besòs i 25.000 25.000 
tones/anytones/any de llots assecats a la depuradora del Llobregat). de llots assecats a la depuradora del Llobregat). 

Cal complir el Cal complir el Protocol de Protocol de KyotoKyoto,, amb les dificultats que amb les dificultats que 
això comporta pel fet d’estar molt allunyats dels objectius.això comporta pel fet d’estar molt allunyats dels objectius.
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En aquestes condicions l’alternativa cada cop més En aquestes condicions l’alternativa cada cop més 

habitual a països desenvolupats del nostre entorn és la habitual a països desenvolupats del nostre entorn és la 

valotitzacióvalotització energètica, que permet energètica, que permet 

reduir la quantitat global de gasos amb efecte reduir la quantitat global de gasos amb efecte 

d'hivernacle emesos, d'hivernacle emesos, 

facilita el compliment del Protocol de facilita el compliment del Protocol de KyotoKyoto, , 

reduir la quantitat de llots no aptes per a la reduir la quantitat de llots no aptes per a la valoritzacióvalorització a a 

traves de l sòl que haurien d’anar a dipòsits controlats. traves de l sòl que haurien d’anar a dipòsits controlats. 

i és una alternativa segura des del punt de vista i és una alternativa segura des del punt de vista 

mediambiental i de la salut.mediambiental i de la salut.

El clínquer és el producte industrial 
intermedi per a la fabricació de 
ciment.

El clínquer molturat i amb certes 
addicions (guix i, eventualment, 
segons el tipus de ciment, filler
calcari, cendres volants, etc.) dóna 
lloc al Ciment Portland.

3. El sector del ciment a Catalunya i la 3. El sector del ciment a Catalunya i la 
fabricació de clínquerfabricació de clínquer

Fàbrica de cimentFàbrica de ciment

ClínquerClínquer
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Activitat: Fabricació i venda de ciment Portland amb producció 
pròpia de clínquer

Fabricants amb producció a Catalunya:

Cementos Molins Industrial
Fàbrica a Sant Vicenç dels Horts
Cemex España
Fàbriques a Alcanar, a Sant Feliu de Llobregat i a Vilanova i La
Geltrú 
Lafarge Asland
Fàbrica a Montcada i Reixac
Uniland Cementera
Fàbriques a Santa Margarida i els Monjos i a Sitges

El sector del ciment a CatalunyaEl sector del ciment a Catalunya

Algunes dades sectorials a Catalunya

Facturació anual: 325 M€
Personal directe: 1100
Personal indirecte: 3500
Actius: 350 M€ 

Producció de ciment: 8,1 Mt
Vendes de ciment: 6,1 Mt
Importacions de ciment: 0,5 Mt
Consum de ciment: 6,3 Mt
Exportacions de clínquer i ciment: 0,4 Mt

Principals indicadors (2004)

Consum de ciment a Catalunya
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Procés de fabricació del ciment
1. Obtenció de la matèria primera 1. Obtenció de la matèria primera 

principal (pedra calcària) a la pedreraprincipal (pedra calcària) a la pedrera
2. Preparació de la matèria primera 2. Preparació de la matèria primera 

((molturaciómolturació i homogeneïtzació) i homogeneïtzació) 
3. Cocció de la matèria primera al 3. Cocció de la matèria primera al 

forn i obtenció del clínquerforn i obtenció del clínquer

4. Molta conjunta del clínquer i les 4. Molta conjunta del clínquer i les 
addicions per obtenir el cimentaddicions per obtenir el ciment

5. Expedició de ciment ensacat o a 5. Expedició de ciment ensacat o a 
granelgranel

... mitjançant morters, formigons, ...

Aplicacions del ciment ...

... en obres diverses d’infraestructura del país (habitatges, vies de 
comunicació, obres de protecció del territori, plantes 
d’abastament d’aigua i depuradores, instal·lacions culturals, etc.) .
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El ciment és un producte El ciment és un producte molt normalitzatmolt normalitzat (va ser el primer (va ser el primer 
producte de construcció amb norma harmonitzada a Europa) i es producte de construcció amb norma harmonitzada a Europa) i es 
produeix amb unes característiques de produeix amb unes característiques de qualitat molt altes.qualitat molt altes. Ho Ho 
demostra el fet que tots els ciments produïts a les fàbriques dedemostra el fet que tots els ciments produïts a les fàbriques de
cicle complet estatals han obtingut cicle complet estatals han obtingut marques voluntàries de marques voluntàries de 
qualitatqualitat de reconegut prestigi per tots els seus ciments. de reconegut prestigi per tots els seus ciments. 

Aquesta qualitat implica tant el compliment de les Aquesta qualitat implica tant el compliment de les 
característiques normalitzadescaracterístiques normalitzades com la seva com la seva regularitatregularitat en el en el 
temps. temps. 

Per aquesta raó no és possible modificar el procés de fabricacióPer aquesta raó no és possible modificar el procés de fabricació
(matèries primeres i combustibles) sense tenir l’absoluta (matèries primeres i combustibles) sense tenir l’absoluta 
seguretat de que seguretat de que no té cap efecte sobre la qualitat del ciment.no té cap efecte sobre la qualitat del ciment.
Aquesta seguretat és també extensiva a temes Aquesta seguretat és també extensiva a temes mediambientals i mediambientals i 
de salut. de salut. 

El forn de clínker és la principal font 
de CO2 en la fabricació de ciment

El sector del ciment i el Protocol de Kyoto
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El CO2 produït a la fabricació del ciment té dos orígens.
D’una banda  la combustió (1/3 del total) i d’altra banda la 
descarbonatació de la pedra calcària (2/3 del total en la 
producció de clínker) que és químicament invariable.

Hi ha bàsicament dues possibilitats de millora en la 
producció de clínquer:

La millora energètica que té ja poc marge pels esforços fets 
en el passat i amb costos d’inversió molt importants.

L’ús de biomassa com per exemple, els llots secs de 
depuradores  d’aigües residuals urbanes, pallofes d’arrós, 
sansa d’oliva que és la via amb més possibilitats.

El clínquer es produeix actualment El clínquer es produeix actualment 
en processos per via en processos per via secaseca a a forns forns 
rotatoris.rotatoris.

Algunes característiques del procés de fabricació 
de clínquer

Els combustibles utilitzats als països desenvolupats són tant Els combustibles utilitzats als països desenvolupats són tant 
convencionalsconvencionals (carbó, coc de petroli, fuel) com (carbó, coc de petroli, fuel) com alternatius alternatius (per (per 
exemple biomassa) l’ús dels quals és exemple biomassa) l’ús dels quals és completament segur des completament segur des 
del punt de vista de la salut i del medi ambient.del punt de vista de la salut i del medi ambient.
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La temperatura de formació del clínquer sobrepassa els La temperatura de formació del clínquer sobrepassa els 1400ºC1400ºC
per la qual cosa es té la seguretat que tots els gasos estan per la qual cosa es té la seguretat que tots els gasos estan per per 
sobresobre d’aquestes temperatures per períodes de temps prou d’aquestes temperatures per períodes de temps prou 
elevats per elevats per descompondre completamentdescompondre completament tots els compostos tots els compostos 
dels combustibles i de les matèries primeres. dels combustibles i de les matèries primeres. 

D’altra banda, la inèrcia tèrmica del procés (calor acumulada a D’altra banda, la inèrcia tèrmica del procés (calor acumulada a 
les matèries primeres i al clínquer en producció) assegura  les matèries primeres i al clínquer en producció) assegura  
aquesta aquesta descomposiciódescomposició fins i tot en casos de fallada puntual de fins i tot en casos de fallada puntual de 
la combustió. la combustió. 

La fabricació de clínquer La fabricació de clínquer no té residus sòlids ni líquidsno té residus sòlids ni líquids ja que ja que 
totes les cendres de la combustió queden incorporades al propi totes les cendres de la combustió queden incorporades al propi 
clínquer.clínquer.

La utilització de La utilització de llots de depuradorallots de depuradora com a com a combustible combustible 
alternatiualternatiu per a la fabricació de clínquer és una pràctica per a la fabricació de clínquer és una pràctica 
habitual a països desenvolupats del nostre entorn habitual a països desenvolupats del nostre entorn 
(Suïssa, França, Alemanya, Bèlgica) que (Suïssa, França, Alemanya, Bèlgica) que aprofiten els aprofiten els 
avantatges que aquest ús té.avantatges que aquest ús té.

Aquest ús és segur des del punt de vistaAquest ús és segur des del punt de vista mediambiental mediambiental 
i de la salut,i de la salut, com s’ha comprovat a casos reals.com s’ha comprovat a casos reals.

4. Els llots depuradora com a combustible 4. Els llots depuradora com a combustible 
alternatiu a forns de fabricació de clínqueralternatiu a forns de fabricació de clínquer
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En ser biomassa En ser biomassa redueixredueix l’emissió global del’emissió global de gasos amb efecte gasos amb efecte 
d’hivernacle.d’hivernacle.

S’ajuda  a complir elS’ajuda  a complir el Protocol de Protocol de KyotoKyoto (per cada tona de llots (per cada tona de llots 
s’estalvien de l’ordre de 1,42 tones de COs’estalvien de l’ordre de 1,42 tones de CO22).).

Ajuda a complir el Protocol de Ajuda a complir el Protocol de KyotoKyoto evitant transports evitant transports innecessàrisinnecessàris
a instal·lacions pel seu ús llunyanes al punt de generació. a instal·lacions pel seu ús llunyanes al punt de generació. 

Col.laboraCol.labora amb la amb la gestiógestió dels llots i es dels llots i es redueixredueix la quantitat de la quantitat de 
materials que va a dipòsit controlat.materials que va a dipòsit controlat.

Estalvia els combustibles Estalvia els combustibles convencionalsconvencionals substituïts (carbó, coc de substituïts (carbó, coc de 
petroli, fuel).petroli, fuel).

Avantatges mediambientals de la valorització 
de llots a forns de fabricació de clínquer

En una fEn una fààbrica de mida mitjana (de lbrica de mida mitjana (de l’’ordre ordre 1 mili1 milióó de de 
tones de cltones de clíínquer per any de nquer per any de producciproduccióó), i amb una ), i amb una 
substitucisubstitucióó del del 10%10% dels combustibles per llots, que dels combustibles per llots, que éés s 
un percentatge habitual en aquest cas, sun percentatge habitual en aquest cas, s’’estalviarien estalviarien 
aproximadament  aproximadament  15.000 tones de CO15.000 tones de CO22 anuals.anuals.

Aquest Aquest estalviestalvi representa un representa un 1,5%1,5% del COdel CO22 ememèès per la s per la 
ffààbrica i prop dbrica i prop d’’un un 5%5% del COdel CO22 corresponent al proccorresponent al procéés de s de 
combusticombustióó..
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Per què els llots com a combustibles alternatius no 
tenen efectes negatius per a la salut i el medi ambient?

La fabricació de clínquer té unes característiques que permeten La fabricació de clínquer té unes característiques que permeten 
assegurar que fer servir llots com a combustibles alternatius ésassegurar que fer servir llots com a combustibles alternatius és
innocuinnocu per a la per a la salut i el medi ambient.salut i el medi ambient.

Les Les altes temperatures assolidesaltes temperatures assolides (2000ºC a la flama, 1400ºC al (2000ºC a la flama, 1400ºC al 
clínquer i més de 1000ºC a tot el forn), el temps llarg de residclínquer i més de 1000ºC a tot el forn), el temps llarg de residència ència 
dels gasos i la  alta inèrcia tèrmica del forn (molt material a dels gasos i la  alta inèrcia tèrmica del forn (molt material a alta alta 
temperatura) permeten assegurar la temperatura) permeten assegurar la destrucció de tots els compostosdestrucció de tots els compostos
dels combustibles i de les matèries primeres.dels combustibles i de les matèries primeres.

Totes les Totes les cendres de la combustiócendres de la combustió queden queden incorporades incorporades al al clínquerclínquer
mateix sense cap efecte sobre la seva qualitat. mateix sense cap efecte sobre la seva qualitat. 

Addicionalment, Addicionalment, l’experiència a casos realsl’experiència a casos reals estudiats demostra estudiats demostra 
que les emissions no que les emissions no caviencavien substancialment respecte al cas de substancialment respecte al cas de 
no fer servir aquests combustibles.no fer servir aquests combustibles.

Estudis sobre els efectes de fer servir llots de 
depuradora a la fabricació de clínquer

S’ha comprovat experimentalment a diversos països 
desenvolupats que l’ús de diferents tipus de biomassa i, en 
particular, de llots de depuradores com a combustibles 
alternatius per a la fabricació de clínquer és innocu per a la 
salut i el medi ambient.

Alguns dels estudis desenvolupats, teòrics i experimentals, 
s’han dut a terme a l’Estat entitats dependents tant de 
diverses Universitats públiques i del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.
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Conclusions principals d’estudis sobre la utilització de 
biomassa per a la fabricació de clínquer

A continuació s’inclou un resum de les conclusions principals A continuació s’inclou un resum de les conclusions principals 

deduïdes d’estudis sobre l’ús de biomassa:deduïdes d’estudis sobre l’ús de biomassa:

Emissions atmosfèriquesEmissions atmosfèriques

Metalls pesats, dioxines i furansMetalls pesats, dioxines i furans

Els resultats obtinguts es troben sempre Els resultats obtinguts es troben sempre per sota dels límits legals per sota dels límits legals 
establerts a Europa,establerts a Europa, que es consideren els més estrictes per evitar que es consideren els més estrictes per evitar 
efectes negatius sobre el medi ambient i la salut, i impliquen qefectes negatius sobre el medi ambient i la salut, i impliquen que l’ús ue l’ús 
d’aquets combustibles d’aquets combustibles no suposen un impacte afegit en l’entorn de no suposen un impacte afegit en l’entorn de 
les fàbriques.les fàbriques.

Característiques dels clínquers, ciments i formigonsCaracterístiques dels clínquers, ciments i formigons

ClínquersClínquers

No hi ha diferènciesNo hi ha diferències de cap tipus entre els clínquers fabricats amb  de cap tipus entre els clínquers fabricats amb  
aquests combustibles, o sense.aquests combustibles, o sense.

CimentsCiments

Tots els ciments Tots els ciments compleixencompleixen la normativa vigent en la normativa vigent en totestotes les seves les seves 
característiques i el seu comportament i prestacions característiques i el seu comportament i prestacions no varien.no varien.

FormigonsFormigons

La lixiviació (sortida de substàncies per dissolució en aigua) La lixiviació (sortida de substàncies per dissolució en aigua) no variano varia i i 
la concentració dels elements lixiviats es sempre la concentració dels elements lixiviats es sempre inferiorinferior als valors als valors 
límit del de qualitat del agua per a consum humà per la qual coslímit del de qualitat del agua per a consum humà per la qual cosa els a els 
ciments produïts ciments produïts no presenten cap restricció des del punt de vista no presenten cap restricció des del punt de vista 
mediambiental i de salut. mediambiental i de salut. 
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Conclusions d’estudis realitzats a forns de fabricació 
de clínquer amb llots provinents de Catalunya

Un dels estudis experimentals desenvolupats s’ha portat a terme Un dels estudis experimentals desenvolupats s’ha portat a terme a a 
una fàbrica de ciment una fàbrica de ciment de l’estatde l’estat fent servir llots de la fent servir llots de la depuradora depuradora 
del Besòs. del Besòs. 

Els estudis, centrats en les emissions atmosfèriques (metalls Els estudis, centrats en les emissions atmosfèriques (metalls 
pesats, dioxines i furans, àcids clorhídric i fluorhídric o comppesats, dioxines i furans, àcids clorhídric i fluorhídric o compostos ostos 
orgànics volàtils entre altres), han estat desenvolupats per la orgànics volàtils entre altres), han estat desenvolupats per la 
Universitat d’Alacant.Universitat d’Alacant.

Les conclusions són Les conclusions són anàloguesanàlogues a les esmentades anteriorment i a les esmentades anteriorment i 
confirmen el confirmen el complimentcompliment de la normativa més estricta i que l’ús de la normativa més estricta i que l’ús 
dels llots com combustible dels llots com combustible no suposen un impacte afegitno suposen un impacte afegit en el en el 
entorn de la fàbrica estudiada.entorn de la fàbrica estudiada.

Ús de llots provinents de Catalunya a 
fàbriques de ciment espanyoles

El conjunt de resultats anteriors ha fet que part dels llots proEl conjunt de resultats anteriors ha fet que part dels llots produïts duïts 
a Catalunya ja s’emprin com a combustibles alternatius en a Catalunya ja s’emprin com a combustibles alternatius en 
diverses fàbriques de ciment estatals.diverses fàbriques de ciment estatals.

Aquesta utilització permet tenir part dels avantatges d’aquest úAquesta utilització permet tenir part dels avantatges d’aquest ús s 
(reducció de gasos amb efecte d'hivernacle, compliment del (reducció de gasos amb efecte d'hivernacle, compliment del 
Protocol de Protocol de KyotoKyoto, reducció de llots que van a dipòsit controlat) , reducció de llots que van a dipòsit controlat) 
però empitjora les condicions de transport i l’emissió de gasos però empitjora les condicions de transport i l’emissió de gasos 
corresponent.corresponent.

+ Plantes depuradores del Besòs i del Llobregat i fàbriques de 
ciment catalanes situades a l’àrea metropolitana de Barcelona.

● Fàbriques de ciment espanyoles que fan servir els llots de la 
depuradora del Besòs com a combustible alternatiu

+

●
●
●

tra
ns

po
rt
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Proves prèvies per a la utilització de 
llots a forns de fabricació de clínquer de Catalunya

Malgrat Malgrat l’experiència existentl’experiència existent amb l’ús de llots secs de amb l’ús de llots secs de 
depuradores d’aigües residuals urbanes com a combustibles depuradores d’aigües residuals urbanes com a combustibles 
alternatius, en particular de Catalunya, a forns de fabricació dalternatius, en particular de Catalunya, a forns de fabricació de e 
clínquer, s’ha previst clínquer, s’ha previst proves específiques addicionalsproves específiques addicionals a escala a escala 
real a dues fàbriques de Catalunya per analitzarreal a dues fàbriques de Catalunya per analitzar--ne el seu ne el seu 
comportament mediambiental. comportament mediambiental. 

Las proves inclouen la realización Las proves inclouen la realización d’anàlisisd’anàlisis amb distints amb distints 
percentatges de substitució del combustible convencional (coc percentatges de substitució del combustible convencional (coc 
de petroli) per llots secs.de petroli) per llots secs.

Aquestes anàlisis es durant a Aquestes anàlisis es durant a temretemre a a centres d’investigació centres d’investigació 
independentsindependents i de reconegut prestigi (universitats públiques, i de reconegut prestigi (universitats públiques, 
CSIC).CSIC).

Les proves estan consensuades per la Les proves estan consensuades per la Generalitat, el sector del Generalitat, el sector del 
ciment a Catalunya, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, ciment a Catalunya, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
l’Ajuntament de Sitges i els sindicats majoritaris (UGT i CCOO),l’Ajuntament de Sitges i els sindicats majoritaris (UGT i CCOO),
que faran un que faran un seguimentseguiment mitjançant una Comissió  específica.mitjançant una Comissió  específica.

Està prevista la incorporació de Està prevista la incorporació de moviments socials i ecologistesmoviments socials i ecologistes
a aquesta Comissió de Seguiment de les proves.a aquesta Comissió de Seguiment de les proves.

Entre elsEntre els objectiusobjectius de les proves es poden destacar els de les proves es poden destacar els 
següents:següents:

Realitzar estudis ambientals de les emissions inherents al procéRealitzar estudis ambientals de les emissions inherents al procés, s, 
amb anàlisis comparatives en relació amb la situació sense amb anàlisis comparatives en relació amb la situació sense 
utilització de llots.utilització de llots.
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Determinar el grau òptim de substitució energètica segons la Determinar el grau òptim de substitució energètica segons la 
composició dels llots, les condicions operatives del forn i els composició dels llots, les condicions operatives del forn i els 
condicionantscondicionants mediambientalsmediambientals i de qualitat.i de qualitat.

Determinar possibles mesures correctores complementàries a Determinar possibles mesures correctores complementàries a 
incorporar per a garantir la qualitat ambiental del procés i en incorporar per a garantir la qualitat ambiental del procés i en els els 
entorns.entorns.

El El transporttransport dels llots des de la planta d’assecatge a la fàbrica dels llots des de la planta d’assecatge a la fàbrica 
de ciment es farà per mitjà de de ciment es farà per mitjà de vehicles autoritzatsvehicles autoritzats per a per a 
aquesta tasca i els llots aquesta tasca i els llots s’emmagatzemaran a llocs protegits.s’emmagatzemaran a llocs protegits.

Els llots seran Els llots seran dosificats per pesdosificats per pes i injectats al forn pel i injectats al forn pel 
cremador principalcremador principal mitjançant un sistema mitjançant un sistema pneumàtic.pneumàtic.

Totes les parts implicades podran fer un Totes les parts implicades podran fer un seguiment continuseguiment continu
de les proves i dels seus resultats.de les proves i dels seus resultats.

Procediment per al desenvolupament de 
les proves prèvies
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La caracterització dels llots es farà mitjançant la determinacióLa caracterització dels llots es farà mitjançant la determinació
dels paràmetres següents :dels paràmetres següents :

Caràcters organolèptics (aspecte, color, olor),.Caràcters organolèptics (aspecte, color, olor),.

Punt d’inflamació.Punt d’inflamació.

Pèrdua a 105 ºC.Pèrdua a 105 ºC.

Pèrdua a 500 ºC.Pèrdua a 500 ºC.

Poder calorífic inferior.Poder calorífic inferior.

Clor total.Clor total.

Sofre totalSofre total

Cadmi, Tali, Mercuri, Antimoni, Arsènic, Plom, Crom, Cobalt, Cadmi, Tali, Mercuri, Antimoni, Arsènic, Plom, Crom, Cobalt, 
Coure, Manganès, Níquel, Vanadi i Estany.Coure, Manganès, Níquel, Vanadi i Estany.

Les mesures d’emissions a xemeneies inclouen els següents Les mesures d’emissions a xemeneies inclouen els següents 
paràmetres paràmetres ::

Partícules totals (anàlisi en continu).Partícules totals (anàlisi en continu).

Òxids de sofre (anàlisi en continu).Òxids de sofre (anàlisi en continu).

Òxids de nitrogen (anàlisi en continu).Òxids de nitrogen (anàlisi en continu).

Monòxid de carboni (anàlisi en continu).Monòxid de carboni (anàlisi en continu).

Carboni orgànic total. Carboni orgànic total. 

Àcid clorhídric.Àcid clorhídric.

Àcid fluorhídric.Àcid fluorhídric.

Cadmi, Tali, Mercuri, Antimoni, Arsènic, Plom, Crom, Cobalt, Cadmi, Tali, Mercuri, Antimoni, Arsènic, Plom, Crom, Cobalt, 
Coure, Manganès, Níquel, Vanadi, Estany i Zinc.Coure, Manganès, Níquel, Vanadi, Estany i Zinc.

Dioxines i furans Dioxines i furans policloratspoliclorats..
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Es preveu que les proves comencin en breu i que durin de Es preveu que les proves comencin en breu i que durin de 
l’ordre de sis mesos.l’ordre de sis mesos.

Es començarà amb una substitució energètica del 5% i Es començarà amb una substitució energètica del 5% i 
s’incrementarà aquest percentatge cada mes un 5% fins a s’incrementarà aquest percentatge cada mes un 5% fins a 
arribar a un percentatge de substitució màxim del 25%.arribar a un percentatge de substitució màxim del 25%.

Si els resultats de les proves són positius, prèvia autoritzacióSi els resultats de les proves són positius, prèvia autorització
administrativa, es procediria a l’ús continuat dels llots com a administrativa, es procediria a l’ús continuat dels llots com a 
combustible alternatiu a les fàbriques de ciment catalanes.combustible alternatiu a les fàbriques de ciment catalanes.

Principals conclusions dels punts anteriors

Els estudis existents demostren que l’ús de 
combustibles alternatius a la indústria del ciment és 
segur des del punt de vista de la salut, favorable des del 
punt de vista mediambiental i queda inclòs a la 
legislació existent.

La comunitat científica europea i espanyola avala 
aquest ús i els països desenvolupats del nostre entorn la 
fomenten .
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Els llots secs de depuradores d’aigües residuals urbanes com a Els llots secs de depuradores d’aigües residuals urbanes com a 
combustible alternatiu a forns de clínquer de Catalunyacombustible alternatiu a forns de clínquer de Catalunya

Barcelona, Maig de 2005Barcelona, Maig de 2005

Departament de Medi Ambient i HabitatgeDepartament de Medi Ambient i Habitatge
Generalitat de CatalunyaGeneralitat de Catalunya

Ciment CatalàCiment Català


