
TRITURADORA

at
en

eu
 s

an
tb

oi
à

na
im

 s
ol

h_
 p

fc
_g

en
er

20
13

TR
AC

TA
M

EN
T 

DE
 R

ES
ID

U
S 

i D
IS

TR
IC

T 
HE

AT
IN

G

Un dels punts per apropar-nos a un model de ciutat més
sostenible és el que fa referència a la eficiència en els
processos metabòlics. Quant més autosuficient, menys
desordre generarà en l'entorn.

Dit d'una altra manera, l'objectiu de la planificació urbana hauria
de ser la reducció de la producció d'entropia en excés,
mitjançant l'estudi dels mecanismes de transformació i
degradació de la matèria. La ciutat és un sistema disipador i cal
frenar les pèrdues més evidents.

L'increment d'entropia és el resultat de la suma de l'entropia
deguda a processos d'intercanvi amb el exterior i la causada
per processos interns. La deguda a processos interns és
sempre positiva, i la deguda a processos amb l'exterior no està
determinada. Un sistema obert com la ciutat pot evolucionar
cap a un model de menys degradació quan l'entropia deguda a
processos amb l'exterior s'equilibra amb la de processos
interns.

La mesura més potent en la proposta per tal de incrementar
l'eficiència en els fluxos metabòlics és la implantació d'una
planta de tractament mecànic i biològic capaç de generar
energia a partir dels residus no tractats dels creuers. El resultat
d'això serà calor i compost per alimentar la infraestructura.
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separa els residus
de major volum

desfer  fibres fortes
com la cel·lulosa

separa el material
amb una mida
superior a 100mm

separa els cartrons,
bosses i brics de la
matèria orgànica

bacteris anaerobis
degraden la matèria
orgànica.

emmagatxema el
biogàs que es
produeix al digestor

s'encarrega de
calentar  aigua amb
el calor  produit  al
motogenerador

MOTOGENERADORprodueix electricitat
i calor  utilitzant  el
biogàs com a
combustible

emmagatzemen matèria
orgànica produida pel
digestor  en  condicions
controlades

OLI TÈRMIC
l'energia tèrmica generada
a la planta de tractament
s'utilitza per  calentar  un
circuit d'oli tèrmic.

EVAPORADOR
l'oli tèrmic s'introdueix  a
l'evaporador  del cecle
orgànic de rankine.

GENERADOR

el fluid orgànic en estat
vapor  acciona la turbina
i es genera electricitat

REGENERADOR

AIGUA

CONDENSADOR
es refrigerat  per   aigua i
torna el fluid orgànic a
estat líquid

l'aigua empleada per
refrigerar  el ocndensador
donat el seu nivell tèrmic
s'aprofita per  donar  calor
al circuitcentralitat  de
calefacció.

BOMBA

CENTRAL
TÈRMICA SUBESTACIONS

D'INTERCANVI DE
CALOR INDIRECTES

reducció d'entropia
deguda a processos d'intercanvi
amb l'exterior

generació>demanda

recollida de matèria
orgànica

procés d'obtenció de
calor

planta de tractament mecànic
i biològic

calderadistrict heating

El sistema centralitzat es caracteritza per ser una tecnologia
orientada a la producció i suministre de calefacció des d'una
planta central a diversos usuaris. El sistema districti heating
consta de tres parts: central tèrmica, red de distribució i les
subcentrals d'intercanvi tèrmic en els edifics.

Les ventatges del sistema dristic heating són:
-elevada eficiènci energètica.
-estalvi econòmic per l'usuari.
-eliminació de producció d'energia a l'interior dels edificis
-ús individualitzat de l'energia.

USUARI

RED DE DISTRIBUCIÓ


