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ICL estrena nova planta de sal de
desgel a Súria
La nova planta permetrà també tractar el material que es vagi retirant en la
restauració de la Botjosa, la qual cosa n'accelerarà la seva retirada

Nova planta de sal de desgel d'ICL | ICL

ICL Iberia està punt de posar en servei una nova planta de tractament de la sal de desgel a les
seves instal·lacions de Súria. Aquesta nova planta ha suposat una inversió de prop de 3 milions
d'euros i permetrà duplicar la capacitat de producció de sal de desgel d'ICL. Amb aquesta
empenta, la companyia preveu arribar a final d'any a una producció de sal de desgel d'unes 900
mil tones, incloent-hi part de material extret del procés de restauració de la Botjosa, el que
suposa un exercici d'economia circular iniciat ja amb la planta de Sal Vacuum. Aquesta sal anirà
destinada al mercat nacional, europeu i dels Estats Units principalment. 

La instal·lació de la nova planta, dissenyada amb un doble sistema d'alimentació, li permet, doncs,
tractar sal de roca tant de mina com material salí extret dels dipòsits salins, com el de la Botjosa. 

Un cop estrenada, s'espera un creixement significatiu del tractament de sal de desgel, incloent
també un major increment del ritme de restauració de la Botjosa, per la qual cosa, ICL ha posat
en marxa les darreres setmanes una nova maquinària de major capacitat a l'antic dipòsit de la
Botjosa, per tal d'intensificar els treballs de retirada i poder així alimentar amb material
provinent d'aquest dipòsit la nova planta. D'aquesta manera, es tanca el cicle amb la recuperació
del component salí per a la seva reintroducció al mercat. 

La nova planta estarà al 100% operativa en les pròximes setmanes, un cop conclogui l'actual fase
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de proves. Està operada per l'empresa ARIPLAN. 
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