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LÀMINA

RECOLLIDA PNEUMÀTICA RESIDUS
INSTAL.LACIONS

SISTEMA ESTÀTIC

Per mitjà del sistema de recollida pneumàtica, les escombraries es transporten, des
del seu lloc d’origen, per aspiració dins de canonades subterrànies fins una central
de recollida, on són introduïdes en grans contenidors (veure figura 1).
Els sistemes de recollida pneumàtica es composen de tres parts diferenciades:
- Punts d’abocament
- Xarxa de transport
- Central de recollida

XARXA DE TRANSPORT

La xarxa de transport (5), està constituïda per canonada d’acer de diàmetre 500 mm.
i d’espessor variable.

CENTRAL DE RECOLLIDA

A la central de recollida s’instal·len tots els equips necessaris per a realitzar
l’aspiració de les escombraries, separar-les de l’aire de transport i compactar-les dins
dels contenidors. Des de la pròpia central, es proporcionen els senyals i l’aire
comprimit necessari per a accionar tots els elements que integren el sistema de
manera que aquest és totalment autònom i només es precisa subministrament
elèctric a la central.

PARÀMETRES DE DISSENY

Els principals factors de disseny per a un sistema de RPRSU fan referència a
capacitats, i el càlcul dels diferents elements es troba detallat a l’apartat
corresponent de l’annex.
Els principals paràmetres emprats són:
- Producció de brossa per habitant (majorada 20%): 1.4 kg/dia
- Habitants considerats per habitatge equivalent: 3,2 habs/HE *
- Capacitat màxima d’una central simple: 9.000 HE
- Capacitat d’una vàlvula de residus: 535 l
- Habitatges equivalents per vàlvula: 14-18 HE / vàlvula *
- Longitud màxima de canonada fins a central: 1800 m

RECOLLIDA SELECTIVA

Recollida selectiva de residus en origen, en un principi també de les fraccions de re-
buig i orgànica mitjançant sistemes pmeunàtics.
Les dotacions, variables en cada instal·lació i depenent de l’activitat a que està des-
tinat l’edifici, permetran una separació inicial de fracció orgànica, envasos, paper i 
rebuig, contemplant la possibilitat d’ús de cambres interiors de residus per a les dues 
fraccions restants contemplades, així com per a voluminosos i altres.
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